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Fráter Erzsébet

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2017/18. tanévre 
is meghirdeti a TIT Kalmár László Matematikaversenyt. Ez 
sorrendben a 47. verseny, mely Magyarország legrégebbi is-
kolai matematikaversenye. Célja a matematikai tudományos 
ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, tehetség-
gondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának 
hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az 
egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a 
tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. 
A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának 
összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tu-
dás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A 
sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós: 
Helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében szervez-

hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztala-
taira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaso-
lunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják 
össze. A helyi, házi versenyen való szereplés nem feltétele a me-
gyei/területi döntőn való részvételnek. Időpontja: 2018. január.
Megyei/területi forduló, melyeket a verseny szervezői 

helyben valósítanak meg. A versenyszervezési szándékot kér-
jük, hogy 2018. január 19-ig jelezzék a titlap@telc.hu levelezé-
si címen. A megyei forduló lebonyolításáról a szervezőkkel 
(TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapodást kötünk. 
Megyei döntő időpontja: 2017. március 24. 10 óra. A megyei 
forduló nevezési díja Magyarországon egységesen 1 200,- Ft, 
melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a résztvevők-

től, és abból a megyei forduló lebonyolításának és az elkészült 
feladatok kijavításának költségeit fedezi. 

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük to-
vábbítani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott 
pontszám felett újra javításra kerülnek. 
Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-

pesten, ahova évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a 
versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára önkölt-
séges. Időpontja: 2018. május 25-26. – két fordulóval, 
melyek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend. A 
verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A 
nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulatnak a lapjaiban – Élet és Tudo-
mány, Természet Világa – megjelenő írásai és a hon-
lapjai segítik. A versenyről folyamatosan tájékoztat 
a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portál, 
ahol a teljes versenyfelhívás is megtalálható. További 
információ a titlap@telc.hu címen és a 06-1-327-8950 
telefonszámon kérhető. Eredményes versenyzést és si-
keres lebonyolítást kívánunk!

Bojárszkyné Piróth EsztEr
 igazgató

Az NTP-TMV-17-0114 sz. projektet  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.

Kedves Olvasónk!
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 Hernyóval
a műanyag ellen? 

Egymilliárd elefánt, 80 millió 
kékbálna, 25 ezer Empire State 
Building, 822 ezer Eiffel-
torony. Mindegyik körülbelül 
8,3 milliárd tonna súlyú, éppen 
annyi, mint amennyi műanya-
got az ötvenes évek kezdete 
óta előállítottak a világon. Ez 
a mennyiség 2050-re előrelát-
hatólag 12 milliárd tonnára nő. 

A műanyag nagy része szemét-
ként van jelen bolygónkon. Ennek 
csupán kb. 9%-át hasznosítják újra, 
közel 12%-át elégetik. A fennma-
radó tetemes hányadot jó esetben 
összegyűjtik és raktározzák vagy 
egyszerűen eldobálják, és most is 
erdőszéleken és másutt a szabad-
ban hever vagy éppen a tengerek-
ben úszik. Roland Geyer, a Kali-
forniai Egyetem és Jenna Jambeck, a 
Georgia Egyetem kutatói csupán 
2010-ben 4,8 és 12,7 millió tonna 
közé tették ez utóbbi mennyisé-
gét. Az alsó értékkel megegyezik 
a világon évente kifogott tonhal 
mennyisége – amennyi tonhalat 
kifognak, ugyanannyi műanya-
got töltenek vissza. A legtöbb mű-
anyag biológiailag nem bomlik 
le, és több száz, de akár ezer évig 
is a nyakunkon marad. Az újra-

hasznosítás sem jelenti a probléma 
megoldását, csak késlelteti azt az 
időpontot, amikor az előállított 
anyag szemétté válik. A kutatók 
szerint egyedül az segítene, ha 
egyszerűen kevesebb műanyagot 
gyártanának. 

Mivel az úszó szemét már az 
északi mélytengereket is elérte 
– az Északi-sark körül a szemét 
mennyisége tíz év alatt megnégy-
szereződött – több kezdeményezés 
is irányul a vizek megtisztítására. 
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Kjell Inge Røkke, norvég milliár-
dos egy speciális hajót szándékozik 
munkába állítani, ami kiszivaty-
tyúzza a vízből a műanyagot, hogy 
azt ezután elégessék – akár napon-
ta öt tonnát. De Dirk Lindenau, 
nagynevű hajógyáros-család sarja 
is szívén viseli a tengerek sorsát: 
olyan projekten dolgozik, mely-
nek keretében szokványos halász-
hajókat építenének át, és azokkal 
halásznák ki a szemetet. 

A probléma nagyságának tükré-
ben nem csoda, hogy nagy feltű-

nést keltett az észak-
spanyol santanderi 
Kantábriai Egyetem 
biológiaprofesszorának, 
Federica Bertocchininak 
és kollégáinak kuta-
tási eredménye, mely-
ről a Current Biology 
szaklapból értesül-
hetett a vi lág: egy 
olyan hernyófajt mu-
tattak be, amely mű-
anyagot eszik. A cikk-
ben, amelyről lapunk 

2017/24-es számában is beszámoltunk, 
Bertocchini arról számolt be, hogy 
száz viaszmoly-hernyó 12 óra lefor-
gása alatt egy átlagos nejlonszatyorból 
92 milligrammot fogyasztott el. Ez 
ugyan nem oldja meg az emberiség 
műanyag-problémáját, de kezdetnek 
nem rossz, gyorsabb biológiai lebon-
tásnak tekinthető minden más, eddig 
tudományosan vizsgált módnál.

Hamarosan azonban egy másik 
vélemény is megjelent ugyanebben a 
szaklapban. A Mainzi Egyetem ku-

tatója, a kémikus Till Opatz két-
ségbe vonta a spanyolok állításait. 
Kifogásolta, hogy a santanderi 
kutatók etilénglikol jelenlétét 
mutatták ki, és ezzel igazolták, 
hogy a polietilént a hernyó bioló-
giailag lebontotta. Szerinte nem 
volt kimutatható az etilénglikol, 
legalábbis a spanyolok által közölt 
adatokból hiányoztak a speciális 
spektroszkópikus jellemzők, me-
lyek egyértelműen alátámasztot-
ták volna az etilénglikol jelenlétét. 
Ezenkívül Bertocchini csapata 
nem végezte el a szükséges iga-
zoló kísérleteket. Így pedig nem 
bizonyítható, hogy a hernyó a po-
lietilént valóban megemésztette, 
vagyis lebontotta – és nem csak 
megrágta, és kémiailag változat-
lan formában kiürítette. A német 
tudós a független, név nélküli el-
bírálókat is kritizálta, akik a tu-
dományos publikációk előtt meg-
vizsgálják és jóváhagyják azok 
tartalmát. Szerinte az ilyen eljárás 
csak hamis reményeket ébreszt az 
emberekben. Bertocchini azonban 
továbbra is optimista, és újabb ada-
tokat jelentetett meg a szaklapban, 
melyeket ismét független szakértők 
ellenőriztek.

A tudományos vita hosszú ideig el-
tarthat, miközben idén is 8,4 száza-
lékkal több műanyagot gyártanak, 
mint tavaly, és ennek a mennyiség-
nek is a fele maximum 4 éven be-
lül szemétté válik, ami majd szembe 
úszik velünk a következő tengeri 
vakáció során.

Hesz Marianna
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bizottság vezetője – „remek áttekin-
tést ad a terület különböző témakö-
reinek új eredményeiről, így hazatérve 
már célzottan szemezgethetünk a friss 
szakirodalomból.”

A tudományos eredmények közül 
a megkérdezettek egyöntetűen az 
utóbbi években hihetetlen mérték-
ben fejlődött napfizikai modelleket 

emelték ki. Miroslav Barta (Cseh Tu-
dományos Akadémia) és társai olyan 
új numerikus szimulációt készítettek 
a napkitörések során történő mág-
neses átkötődésekről, amelyben a 
klasszikus folyadék turbulenciában 
megismert örvénykaszkád min-
tájára modellezték a mágneses tér 
feldarabolódását. Iulia Chifu (Max 
Planck Intézet) és kollégái a nap-
légkör mágneses terének egy új szá-
mítógépes modelljét fejlesztették ki 

 Napkitörésekkel kísért 
napfizikai találkozó

Több száz napfizikus talál-
kozott Budapesten az Euró-
pai Napfizikai Társaság há-
rom-évente szervezett kon-
ferenciáján 2017. szeptember 
4. és 8. között. A nemzetközi 
találkozó az ELTE 

Trefort kertjében ta-
lálható Gólyavárban 
volt. A résztvevők 33 
országból jöttek: a ha-
gyományos európai 
palettát grúz, perzsa, 
orosz, brazi l, auszt-
rál és etióp napkuta-
tók is színesítették. A 
szakmában megszo-
kotthoz képest magas 
volt a nők aránya, és 
kiemelkedően sok volt 
a fiatal kutató, amely 
részben a fiataloknak 
nyújtott utazási támo-
gatások eredménye.

Az előadások és a posz-
terek öt fő téma köré 
csoportosultak, kezdve 

a napbelsőtől a napfelszínen és a 
naplégkörön, valamint az inter-
planetáris teret kitöltő napszélen 
át egészen az űridőjárásig. A tudo-
mányos előadások a számítógépes 
modellek és földfelszíni, valamint 
űrszondás megfigyelések legújabb 
eredményeit mutatták be.

„Egy ilyen találkozó körülbelül há-
rom hónapnyi irodalmazást spórol 
meg egy kutatónak” – véli Manolis 
Georgoulis, a tudományos szervező 
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a koronahurkok háromdimenziós 
sztereoszkopikus rekonstruálásának 
segítségével. Paulo Simoes (Glas-
gow-i Egyetem) pedig több modell 
összevetésével azt találta, hogy a 
napkitörések infravörös fénye a nap-
légkör alsóbb régióiból ered.

A konferencia remek lehetőség volt 
a magyar napkutató társadalom-

nak is a bemutatkozásra 
a nemzetközi porondon: 
volt például előadás az EL-
TE-ről a kiemelkedően 
aktív területek napfoltja-
iról, illetve a Wigner Fi-
zikai Kutatóközpontból 
a STEREO napszondák 
eredményeiről, valamint 
tudományos poszterek a 
Debreceni Napfizikai Ob-
szervatóriumból és a Sop-
roni Geofizikai Intézetből.

A jövőbeli napmissziók-
ról is szó esett a rendez-
vény során. Várhatóan 
2019-ben indul a Solar 
Orbiter napszonda, amely 
a Napot közelebbről vizs-
gálja, így a plazmafolya-
matok jobb megértéséhez 

is talán közelebb visz. Említésre ke-
rült az Európai Űrügynökség (ESA) 
által tervezett esetleges Lagrange 
5-ös pontba küldendő napszonda is, 
amelyet űridőjárás előrejelzésre hasz-
nálnának, valamint a résztvevők tá-
jékoztatást kaptak a tervezett Euró-
pai Napteleszkópról (EST) is.

A konferencia tartama alatt az 
összegyűltek nagy lelkesedésé-
re a Catania 46 napfoltcsoport 
(NOAA 2673 aktív régió) több 

A konferencia alatt igen aktív volt csillagunk (STEVE SPALETA SDO/AIA)

A szakmában megszokotthoz képest 
magas volt a nők aránya a rendezvényen

Grúz napkutatók is színesítették a 
hagyományos európai palettát
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M és X kategóriás flert produkált, 
amelyek eleinte sarki fényt, a Föld-
től elfordulva pedig rádiózavarokat 
okoztak. Ezért a péntek reggeli elő-
adó, az osztrák Christian Möstl nap-
kitörésekről tartott előadásába be-
építette az aktuális eseményeket is.

„Jó napfizikát csinálni. Mindig jó 
látni az új eredményeket, jó és hasznos 
találkozni emberekkel, kapcsolatokat 
fejleszteni, együttgondolkodni pályá-
zatokon és tudományos munkákon, 
tervezni. Ugyanakkor jó csak együtt 
lenni és élvezni Budapestet, valamint 
az előadásokat.” – nyilatkozta a kon-
ferencia főszervezője Ballai István 
(Sheffieldi Egyetem).

Opitz andrea
dósa Melinda

 Szaxofonozott  
a műtőasztalon

Dan Fabbio zenetanár szenve-
délye és megélhetése is a zene. 
Ezért amikor olyan agytu-
morral diagnosztizálták, mely 
az agy zenéért felelős terüle-
tén helyezkedett el, orvosok, 
tudósok és egy zeneelméleti 
szakember dolgoztak együtt 
azon, hogy a műtét után is 

megmaradjanak képességei. A 
különleges beavatkozásról szóló 
tanulmány a Current Biology című 
szaklapban jelent meg.

A 25 éves, New Yorkban élő fia-
talember első tünete az volt, hogy 
olyan dolgokat látott és hallott, 
melyekről tudta, nem valóságosak. 
Szédült és hányingere volt, így 
még aznap felkereste a legköze-
lebbi kórházat, ahol megtalálták a 
daganatot az agyában. A daganat 
jóindulatú volt, mely talán a páci-
ens gyerekkora óta növekedett, és 
sebészetileg viszonylag könnyen 
elérhető helyen volt az agyban. 
Rossz hír volt viszont, hogy az agy 
zenéért felelős területén helyez-
kedett el. A páciens felkereste a 
Rochester Egyetem Medical Center 
Del Monte Institute for Neuroscience 
(USA) idegsebészét, Web Pilchert.

Pilcher együtt dolgozott Brad 
Mahonnal, aki a Rochester Egye-
tem Department of Brain and 
Cognitive Sciences munkatársa. Ket-
ten fejlesztettek ki egy, az agy fel-
térképezésére szolgáló programot 
olyan páciensek számára, akik mű-
tétre szorultak agydaganat miatt.
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„Ha eltávolítunk az agyból egy daga-

natot, annak mélyreható következmé-
nyei lehetnek, attól függően, hogy hol 
helyezkedik el az agyban. A tumor és 
az azt eltávolító műtét is szövetet káro-
síthat, melynek következtében az agy 
különböző részei között megszakadhat 
a kommunikáció. Ezért fontos, hogy 
minden egyes páciensről olyan sokat 
tudjunk meg, amennyit csak lehet, 
mielőtt a műtőbe kerül, így az eljárást 
anélkül alkalmazhatjuk, hogy meg-
sértenénk azokat az agyterületeket, 
melyek a páciens életében különösen 
fontosak” – mondta  Pilcher.

„Mindenkinek az agya többé-kevés-
bé ugyanúgy épül fel. Finom szinten 
azonban, egy-egy adott funkció tekin-
tetében néhány centiméteres eltérés is 
lehet az egyének között. Ezért fontos 

elvégezni az agy részletes kutatását 
minden páciens esetében” – mondta 
Mahon.

A nyelvi és motoros készségek tesz-
telése viszonylag egyszerű volt, ám a 
zenei képességek feltérképezése egy 
professzionális zenész esetében kihí-
vást jelentett. A vizsgálatba bevon-
ták Elizabeth Marvin zeneelmélet-
professzort (University of Rochester, 
Eastman School of Music), aki a zene 
észlelését kutatja. A két szakember 
kognitív zenei tesztet dolgozott ki, 
melyet a páciens megoldott, amíg 
felvételeket készítettek az agyáról. Az 
fMRI-felvételek alatt a páciens ze-
néket hallgatott, majd azokat vissza-
dúdolta. Nyelvi feladatokat is oldott 
meg, melynek során tárgyakat kellett 
meghatároznia és mondatokat ismé-
telnie. Az fMRI méri az oxigénszint 
változásait, így a teszt alatt aktiváló-
dott agyterületek segítettek kijelölni 
a zenéért és nyelvi képességekért 
felelős területeket. A végeredmény 

a páciens agyáról készült részletes, 
háromdimenziós térkép lett.

Mivel a zenei előadás képessége 
ugyancsak fontos volt, a sebészek 
elhatározták, hogy Fabbio, ha le-
hetséges, szaxofonon játsszon a mű-
tét alatt. A feltárt agy azonban nem 
bírta volna a nagy nyomást, amit a 
hosszú dallamokhoz vett mély levegő 
okozott volna, mert így kitüremke-
dett volna a koponyából.  Fabbio és 
Marvin ezért egy olyan koreai nép-
dalt választottak, melyet rövidebb és 
felületesebb lélegzetvételekkel is el 
lehetett játszani. Marvin, a zeneel-
méleti szakember elmondta a műtét-
ről: „Életem legnagyszerűbb napja volt, 
úgy tűnt, hogy mindaz, amit tanultam, 
hirtelen megváltoztatja egy ember életét, 
és lehetővé teszi a fiatalember számára, 
hogy megtartsa zenei képességeit.”

A műtét alatt Pilcher és sebésztár-
sai azt a térképet használták, melyet 
Mahon készített Fabbio agyáról. 
Rendkívül részletesen élőben is leel-
lenőrizték, mit mutattak a felvételek. 
Ehhez enyhe elektromos stimulálást 
használtak, mely ideiglenesen meg-
szakítja az agy egy kis területével a 
kapcsolatot. Ezalatt a páciens ébren 
volt, és megismételte azt a dúdolás- 
és beszédtesztet, melyet a műtét előtt 
is elvégeztek. Marvin pontozta az 
eredményt, hogy a sebészek lássák, 
érintették-e a zene feldolgozásáért 
felelős agyterületet.

Amint a tumort eltávolították, a 
sebészek arra kérték Fabbiót, játsz-
szon a szaxofonon. „Hibátlanul el-
játszotta a darabot, és amikor végzett, 
az egész műtő megtapsolta” – mondta 
Marvin. A páciens a műtét után tel-
jesen felépült, és visszatért zeneta-
nári munkájához.

Fabbio esete segített abban, hogy 
pontosabban meghatározzák a zenei 
és a beszéd képességéért felelős agy-
területek közötti kapcsolatot. „Ha 
visszagondolok Dan esetére és a fantasz-
tikus eredményre, amit képesek voltunk 
elérni, azon gondolkodom, milyen sok 
mindenben fejlődtünk. Tíz évvel ezelőtt 
az agyról nagyon egyszerű eszközökkel 
készítettünk térképet, mindössze elekt-
romos stimulációt és képi navigációt 
használhattunk. Most viszont a kogni-
tív tudomány összes eszköze a rendel-
kezésünkre áll. A kognitív tudomány 
laboratóriumát behoztuk a műtőbe, és 
ez szinte minden páciens számára elér-
hető” – mondta Pilcher.
Forrás: University of Rochester Medical Center

Brad Mahon, Dan Fabbio és Web Pilcher 
nézik az operáció nyomait, mellyel 

Fabbio agyából eltávolították a daganatot
(KÉP: UNIVERSITY OF ROCHESTER 

MEDICAL CENTER)



1222   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/39

A jogász végzettségű, kora ifjú-
ságától alpinista szenvedélyé-
nek hódoló Déchy Mór az 

egyetemen gyakran hallgatott geográ-
fiai előadásokat. A Föld számos érdekes 
helyét megjárta, elsőként hódította 
meg az Alpok seregnyi csúcsát, de vi-
lágraszóló eredményt a Nagy-Kaukázus 
1200 kilométeres hegyláncának felfe-
dezésével ért el. Déchy 1884 és 1907 kö-
zött hét kutatóutat vezetett a térségbe, 
elsőként tárta föl az Európa és Ázsia ta-
lálkozásánál húzódó lánc hegység mor
fo ló giá ját, glaciális és fizio geo gráfiai vi-
szonyait; ő készítette el a hegyvonulat 
első pontos, részletes térképét. A saját 
vagyonából finanszírozott expedíciók 
tudományos értékét nagyban emelte, 

D É C H Y  M Ó R  K AU K Á Z U S I  F E L F E D E Z Ő Ú T J A I 

SZVANÉCIA, AHOL NEM 
ISMERTÉK A KEREKET

hogy több útjára is meghívott magyar 
szaktudósokat: Lojka Hugó és Hollós 
László botanikusok, valamint Scha far-
zik Ferenc, Laczkó Dezső és Papp Károly 
geológusok jelentősen hozzájárultak a 
kutatóutak sikeréhez.

„Tág területek vártak átkutatásra a Kau-
kazus magas öveiben, hova emberi tekintet 
még be nem hatolt…” A helyszínválasztás-
ban Déchy elsődleges célja az akkor még 
feltáratlan magashegység tudományos 
igényű geo gráfiájának meghatározása 
volt. Nem titkolta azonban azt sem, 
hogy rá is hatott a magyar közgondol-
kodást a XIX. század második felében 
nagyban meghatározó ős ha za ku ta tá si 
láz. A hegység eldugott völgyeiben lakó 
néptörzsek abból a szempontból is érde-

kelték a kutatókat, „hogy a Kaukazus al-
ján végighullámzó népvándorlás idején nem 
verődtek-e vajjon a hegyek közé velünk ma-
gyarokkal rokon törzsek avagy néptöredékek 
és mennyiben mutathatók ki ott esetleg még 
nyomai a mi őseinknek”. E téren nem talált 
egyértelmű bizo nyí té ko kat, így a kuta-
tási beszámolókban e kérdéskört nem 
fejtette ki. 

A gleccserkutató
Déchy előre meghatározott munka-
program alapján végezte kutatásait, me-
lyek fő területe: a magas régiók arculatá-
nak, szerkezetének, geomorfológiájá-
nak, illetve az eljegesedésnek a tanul-
mányozása, geológiai kutatások, 
nö vényföldrajzi és botanikai megfi-

A XIX. század végén a Kaukázus még feltáratlan volt, néhány elnagyolt 
orosz katonai térképen kívül semmilyen információ nem állt rendelke-
zésre az Európa keleti határán húzódó hegyvonulatról, amely Déchy 
Mór szisztematikus kutatómunkájának köszönhetően a múlt század 
elejére a világ egyik legalaposabban feltárt területei közé került. 

Déchy Mór kaukázusi 
expedícióján
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gukat „Sa kart ve lo” nak nevezik – A 
szerk.) Itteni útjairól Déchy Szabad 
Szvanécia – az Ingur felső hosszvölgye cí-
men számolt be 1886ban a Földrajzi 
Közleményekben. „A szvanét magas völ-
gyet északon szegélyező gránit hegység élesen 
határolt körvonalaival s merészen feltörekvő 
csúcsaival tűnik föl. A körkép igazi bájossága 
az élénk ellentétben rejlik, amelyben a jeges és 
meredeken lebukó sziklabércek kiválnak a 
mélyen fekvő erdők és rétek szelíd keretéből.”

A NagyKaukázus égbetörő ormaitól 
délre, a jéggel borított csúcsok alatti sza-
kadékos völgyekben megbújó titokzatos 
vidéket, Szvanéciát gyakorlatilag egyet-
len uralkodó sem tudta meghódítani a 
terepi és időjárási viszonyok miatt.

A két részből, Felső- és Alsó-Szva né-
ciá ból álló, Grúzia északnyugati részén 
elterülő tartomány Abháziával és 
Orosz országgal határos. A felső régió 
3044 négyzetkilométernyi területet 
foglal magába, és 14 600 lakosa van. 
AlsóSzvanécia 1334 négyzetkilomé-
terre terjed ki, lakossága 11 400 fő. 
Grúzia 3,7 millió lakosából 45 ezer főre 
tehető a szván népesség. A zord vidék 
őshonos lakói, a szvánok egymás kö-
zött még ma is saját anyanyelvüket be-
szélik. Az ősi grúz nyelvtől a VI. század 
táján elkülönült szván nyelvnek nincs 
saját ábécéje – az iskolában Grúzia ál-
lamnyelvét tanítják a gyerekeknek. 

A szván kultúra, illetve az ókori 
Suméria és Mezopotámia között kap-
csolatot lehet kimutatni. A híres ókori 
geográfus, Sztrabón rendkívüli bátorsá-

gú és erejű emberekként írta le a 
szvánokat. A VI. században fölvették a 
kereszténységet, de a pogány hitvilág 
egyes elemeit megtartották.

Sokan úgy vélik, ez a vidék őrzi Grúzia 
lelkét. A csöppnyi templomokban a leg-
szentebb ikonok, az őrtornyokban a leg-
gazdagabb kincsek leltek menedék-
re. Az ismétlődő válságok idején, a 
hódítók elől a grúzok az Inguri
szoroson át vitték föl a hegyekbe ér-
tékeiket, hogy ott biztonságba he-
lyezzék azokat. A szvánok becsület-
tel megőriztek mindent. Ezen a zord 
tájon a becsület fontosabb az ember-
életnél: megsértését mással, mint vér-
bosszúval nem lehetett lemosni.

Az állandó veszélynek kitett, marok-
nyi népesség az első ezredforduló körül 
őrtornyokat emelt. Veszély esetén – le-
gyen az ellenséges támadás, törzsi vi-
szálykodás vagy éppen vérbosszú – a 
családok a lakóházaik mellett felépített 
erődítményekbe költöztek, hogy ott 
vészeljék át a nehéz időket. A védelmi 
funkció mellett a család erejét és a kö-
zösségben betöltött szerepét jelző, évez-
redes őrtornyok mára Szvanécia jelké-
pévé váltak.

A többnyire a IX–XIII. században, 
gránitkőből épült, négyzetes alaprajzú 
tornyok tetejét nagy palalemezekkel 
fedték be. A felül lőrésekkel ellátott 
építmények szilárdsága és tartóssága 
csodálatra méltó – nem tudni pontosan, 
milyen összetételű kötőanyagot hasz-
náltak a ma is épségben álló 170–180 őr-
torony felépítéséhez.

„A szvanéciai tájképben leginkább a 
megerősített falvak lepik meg az utast. A 
kőkunyhók közül 20–30 méter magas 

gyelések, valamint kőzetek és kövüle-
tek gyűjtése. Földrajzi megfigyelései-
nek becses részét képezi a maga készí-
tette több ezer, kiváló minőségű fény-
képfelvétel. A nyomtatásban megjelent 
több mint 400 kép a gleccservisszahú-
zódás vizsgálatában mind a mai napig 
komoly forrásértékkel bír.

A kutatók értékes gyűjte-
ményekkel tértek vissza; 14 új 
kövületet, 45 magvas nö-
vényfajt, 6 gombát és 20 zuz-
mót fedeztek föl. A gyűjtött 
anyag tekintélyes része addig 
még érintetlen helyszínekről 
származott. Déchy a botani-
kai anyagot és az ásványgyűj-
teményt a Nemzeti Múze-
umnak, a geológiai leleteket 
a Földtani Intézetnek, a 
kőzetgyűjteményt pedig a Budapesti 
Tudományegyetem Ásványtani Inté-
zetének adományozta. Sajnos, az em-
lített intézményekben nem sikerült 
nyomára bukkanni Déchy gyűjtemé-
nyeinek; vélhetően a XX. század tör-
ténelmi viharai során veszett nyo-
muk. Értékes könyv tá rá nak egy ré-
szét ma a Debreceni Egyetem Földtu-
dományi Intézete őrzi.

Az egyes expedíciókról Déchy 
rendszeresen beszámolt a hazai szak-
sajtóban, főként a Földrajzi Közlemé-
nyekben. Az úttörő munka összefog-
lalását először német nyelven tette 
közzé: a lenyűgöző fényképfelvéte-
lekkel gazdagon illusztrált, háromkö-
tetes munka 1905–1907 között jelent 
meg. A szerző tudatosan választotta 
az útleírás műfaját, azt remélve, hogy 
így nemcsak a szaktudósok, hanem a 
nagyközönség is olvasni fogja sorait. 
1907ben magyar nyelven is publikálta 
kaukázusi úti beszámolóit – cikkünk-
ben ebből a kiadásból közlünk részlete-
ket. 

A szvánok földjén
Az első expedíció 1884ben, észak felől 
érkezve, a Becsóhágón át jutott el a 
Grúzia északnyugati részén található 
Szvanéciába. (Cikkünkben az ország
név használatában – Grúzia vagy 
Geor gia – az eddigi magyar írásha-
gyománynak megfelelő módot követ-
jük; a grúzok (georgiaiak) magukat 
saját nyelvükön „kartveli”nek, orszá-

 A Lamaria-templom Usguliban, 
a felhőkbe burkolózó Sharával

Az Unesco Világörökség védelme alatt álló Usguli

Usguli iskolája
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egyetlen díszes, nagy méretű szék ta-
lálható, a család mindenkori legidő-
sebb emberének ülőhelye.

Mesztiától 47 kilométerre keletre, 
2200 méter magasságban, lélegzetelál-
lító szépségű helyen található Usguli, 
Európa legmagasabban lévő, folyama-
tosan lakott települése, amely 1996 óta 
szerepel az Unesco Világörökség listáján. 
A falu legfelső része egy pompás völgy-
hajlatban épült, nagyszerű kilátást 
nyújt va Grúzia legmagasabb csúcsára, 
az 5068 méter magas Sharára. Ebben az 
isten háta mögötti, csöppnyi faluban hét 
templom is épült a IX. és XII. század 
között. Az egyik őrtoronyban berende-
zett helyi múzeum fölbecsülhetetlen ér-
tékű egyházi kincseket őriz, egy másik-
ban az eredeti berendezés mellett gaz-
dag néprajzi gyűjtemény látható. 

szegletes tornyok merednek föl. Alapjuk ke-
resztben-hosszában 3–4 méter, a falak 
csaknem 1 méter vastagok s felül lö vő ré sek-
kel vannak ellátva. […] Bejáratuk olyan 
magasan van, hogy csak odatámasztott ge-
rendák segítségével érhető el, amelyeket vé-
delemkor persze eltávolítanak” – írja róluk 
Déchy.

FelsőSzvanécia régióközpontjában, 
a gyorsan fejlődő Mesztiában mintegy 
70 őrtorony dacol az idők viharával. 
Ugyanitt egy régi lakóházat a hagyo-
mányoknak megfelelően, eredeti bú-
torzattal rendezett be a tulajdonosa. A 
középpontban a tűzrakó hely van – a 
tűz nem csak főzésre szolgált; ez volt 
az egyedüli fényforrás a házban. A he-
lyiség falai mentén végigfutó, geo-
metrikus mintákkal dúsan faragott fa-
építménynek a lakótér felőli oldala 
padnak van kialakítva – nappal ezen 
ültek, éjjel itt aludtak a ház lakói. A pa-
dok nagy méretű, boltíves közökkel 
tagolt háttámlája télen természetes 
„fűtőtestként” funkcionált: ezeken át 
jutott a lakótérbe az  oda beterelt házi-
állatok testmelege. Az épületben 

Akit nyáron vezérel ide jó sorsa, a har-
sogóan zöld, dúsan virágzó rétek láttán 
el sem tudja képzelni, milyen kegyetlen 
tud lenni a 8 hónapig tartó tél: 2–5 mé-
ter magas hó fed mindent, a hőmérsék-
let gyakran mínusz 30 Celsiusfok alatt 
jár. Télvíz idején a vidék jószerint meg-
közelíthetetlen volt mind máig, ugyanis 
a turizmus fellendítése érdekében 2017
ben megkezdődött a Mesztia és Usguli 
közötti műút építése.

Égbetörő ormok
„Az Ingur hosszanti medence-völgye, amely 
forrásvidékétől a Szuntari-szurdokig 65 kilo-
méter hosszú, oly tökéletesen mutatja be a tí-
pusos katlanvölgy domborzatát, mint ritkán a 
földkerekség egyéb hegységeiben. Ez az 
orografiai szerkezet jelentékeny befolyást gya-
korol a vidék éghajlati és biológiai viszonyaira 
s bizonyára kihat az ott lakó népekre is.” 

A kedvezőtlen terepviszonyok miatt 
1935ig nem vezetett ide út: az első autó 
és az első repülő egyaránt 1935ben érke-
zett meg Mesztiába, addig a szvá nok 
nem ismerték a kereket. Déchynek is fel-
tűnt: „A poggyászt ökrös szánra rakták, mi-
után Szvanéciában a kerék nem ismeretes.” 

„Amennyire figyelemreméltó a vidék alaku-
lata, oly érdekes maga a nép is.” Az Ingur
völgy lakói évszázadokon át meg tudták 
őrizni szabadságukat, innen kapta ez a 
föld a „szabad Szvanécia” elnevezést. 
Déchy így jellemezte az expedíciókkal 
szemben gyakran ellenségesen viselkedő 

szvá no kat: „Az egész népet jellem-
zi a véghetlen vadság […] különösen 
a felső Ingurvölgy lakóit, kik a talaj 
csekélyebb jövedelme által, a szvánok 
túlnyomólag rest jelleme mellett, rab-
lásra inkább reá szorulnak. A völgy 
nyugati részén, hol a termékeny ta-
laj következtében némi vagyonosság 
inkább látható, már régebben létesül-
tek rendezettebb viszonyok.”  

„A nép szegény, habár Szva né-
cia alsó részén megterem az árpa 
és a rozs, a középső részeken jobb 

helyeken s kedvező időjárás mellett a búza 
is.” A nagy szegénység folytán a jó lege-
lők használatlanul maradnak. „A lé-
tért való küzdelem munkára kényszeríti 
a férfiakat is; náluk nemcsak az asszo-
nyok végzik a ház körüli és a mezei ne-
héz munkákat, mint a legtöbb kaukázusi 
törzsnél.” A férfiak még északra, a 
mohamedán tatárokhoz is elmentek 
mezei munkát végezni.

Az Uzsba, a Kaukázus Matternhornja
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

A család legidősebb emberének széke Mesztiában 

Mesztia településképe

Folytatás az 1230. oldalon.
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A banki és a biztosítói ágazat 
piaci réseit megcélzó innova-
tív startup cégek legelőször a 

bankszférát helyezték a célkereszt-
jükbe. Ráéreztek arra, hogy az ügy-
felek számára immár nem feltétlenül 
az impozáns épületek, az elegáns 
brosúrák jelentik a vonzerőt, ellen-
ben minden korábbinál jobban 
igénylik, hogy az átlagos szolgáltatás 
helyett mind teljesebb, személyre 
szabottabb kiszolgálást kapjanak, 
melyhez gyorsan, kényelmesen, jó 
minőségben és rendkívül költségha-
tékonyan akarnak hozzáférni. E cél 
eléréséhez nyilvánvalóan nem elég 
az innovatív kutatói, fejlesztői mun-
ka, a változó ügyféligények megis-
merése. Igen gyakran szükség van a 
banki működés több írott és íratlan 
szabályának megváltoztatására is. Jó 
példa erre az új uniós pénzforgalmi 
irányelv (PSD2) küszöbön álló meg-
valósulása.

A szabályozás arra kötelez minden 
európai pénzintézetet, hogy hozzon 
létre szabványos, nyílt hozzáférést 
biztosító API-t, azaz alkalmazás-
programozási interfészt, amelynek 
segítségével harmadik felek is elér-
hetik az ügyfelek náluk tárolt bizo-
nyos adatait. Így az érintett „külsős” 
cégek az adott pénzintézet bizonyos 
programrendszereit – azok belső 
működésének ismerete nélkül is – 
kiválóan használhatják. Mit jelent ez 
a gyakorlatban? Elegendő lesz szám-
lavezető bankunknak egy megha-
talmazást adni és ezt követően más, 
általunk használt rendszerek, appok 

szabadon hívhatják 
meg pénzügyi ada-
tainkat. Pl. egy ta-
karékoskodást elő-
segítő app esetében 
nem kell manuáli-
san begépelni a köl-
téseinket, egyszerű-
en bekérdez az app-
likáció a bankunk-
hoz. Így ezek az 
újabb szolgáltatók 
már jól működő, 
klasszikus rendsze-
rekre építhetik fel a 
saját szolgáltatásai-
kat. Ilyenből renge-
teg van, lehet és lesz 
is. A mobilfizetéstől a hitelezésen át 
a privát banki szolgáltatásokig, szin-
te minden „hangszeren” játszhatnak 
majd ezen szféra új szereplői. Ter-
mészetesen ilyenkor nagyon gyak-
ran felvetődik a kérdés, hogy „ki 
nyer ma, illetve ki nyer holnap az új 
lehetőségek megszületésével?”

Kinek jó mindez?
Nyilvánvalóan jól járnak ezzel a szé-
lesedő bevételi forrásokra éhesen vá-
ró innovatív vállalkozások. A bevé-
tel azonban nem minden. A start-
upokra különösen jellemző, hogy a 
pénzügyi siker mellett nagyon erős 
az egyéb hajtóerő is. E kör kiemelten 
vonzó a jól felkészült, új típusú mun-
kakörnyezetre és speciális kihívá-
sokra vágyó fiatalok számára. Ők 
azok, akik gyakran nem munkának, 
hanem izgalmas tudáspróbának te-

kintik a napi feladatokat. A FinTech 
és az InsurTech területén aktív 
startupoknál ez alapvető adottság. A 
téma egyik elismert szakértője, Eric 
Ries egy találó megállapítása is ezt 
támasztja alá. Tapasztalatai szerint a 
startupoknál igen gyakori, hogy 
egy-egy innovatív vállalkozás tevé-
kenysége kezdetén nemcsak a meg-
oldás, hanem maga a megoldandó 
probléma is ismeretlen. Hosszasan 
elemzik a pénzintézetek tevékenysé-
gét és rengeteg kutatást végeznek el 
addig, amíg megtalálják a komoly 
üzleti reményekkel kecsegtető, ön-
maguk számára kijelölendő felada-
tot.

Sokat vár a változásoktól a poten-
ciális ügyfelek jelentős része is. Ők 
joggal reménykednek abban, hogy a 
kegyeikért tovább erősödő verseny 
még jobb pozíciót biztosít számukra 

F I N T E C H :  A  M E G K E R Ü L H E T E T L E N  VA L Ó S Á G 

AZ ALGORITMUSOK  
ÉS AZ ÉRZELMEK PÁRBAJA
„Higgye el nekem, hogy túlmisztifikáljuk a FinTech és az InsurTech fogalmak jelentését! Elég lenne 
arról beszélni, hogy a pénzintézeteknek létfontosságú az új technológiák révén történő olcsóbb, gyor-
sabb és jobb szolgáltatás nyújtása ügyfeleik számára.” Ez a mondat a nyáron, Madridban megrende-
zett Global Summit for Insurance Innovation rendezvényen mellettem helyet foglaló német biztosítá-
si szakember szájából hangzott el, mellyel részben egyet tudtam érteni, de úgy gondolom, ennél azért 
többről van szó.  Már most látható, hogy az elképesztően gyors változások nyomán évszázados tradí-
ciók omlanak le, miközben újfajta racionális és emocionális megfontolások tömkelege kerül előtérbe.
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Néhány évvel ezelőtt a bankok, 
biztosítók jelentős hányada így rea-
gált a várható változásokra: „A kicsik 
játsszák csak a játékaikat, ezzel a na-
gyok nem foglalkoznak.”

Mára ez a hozzáállás eltűnőben 
van. Az érintett cégek túlnyomó 
többsége azt vallja, hogy a FinTech 
folyamataiból – akár tetszik, akár 
nem – lehetetlen kimaradni. 

Mint ahogy ezt a FinTech guru, 
Oliver Bussmann megfogalmazta: 
„A pénzintézetek vagy a digitális fej-
lődés élére állnak, vagy idővel csak 
méltánytalan, alárendelt szerepekhez 
juthatnak.”

Lényegében a kérdés immár csak 
az, hogy együttműködnek-e az új 
korszak új szereplőivel, vagy netán 
önmaguk hoznak-e létre inkubátor-
házakat vagy cégen belüli startup 
jellegű vállalkozásokat.  Ezen utóbbi 
megoldásra kiváló példát jelent egy 
biztosító az Egyesült Államokban. 
2013-ban, belső kezdeményezésből 
megalapították a startupokra jellem-
ző módon működő cégüket. Már a 
tevékenységük első 9 hónapjában 27 
olyan – a legkülönbözőbb területe-
ken dolgozó munkatársaktól érkező 
– projektötletet kaptak, amelyet egy 
szűk körű szakértői zsűri továbbgon-

az optimális üzleti partner kivá-
lasztása során. Ki ne szeretné a leg-
jobb szolgáltatást a legolcsóbban 
megvásárolni? Az internetet ma 
már óránként (percenként?) hasz-
nálók közül ki akarná pénzügyeit 
hosszú sorban állást követően sze-
mélyesen intézni, miközben ezt 
otthon, a díványáról is megteheti? 
Nem kétséges, hogy az innovatív 
technológia által lehetővé váló új 
megoldások egyre közelebb hoz-
zák egymáshoz a FinTech színek-
ben közönség ked venc cé váló 
startupokat és az újabb és újabb ké-
nyeztetésre vágyó ügyfeleket. 

Ki tud, és ki akar ellenállni az 
olyan ajánlatnak, mint amellyel 
egy német bank lépett – óriási si-
kerrel – piacra? Az érthetően csá-
bító reklám szerint 8 perc alatt le-
het ingyenesen számlát nyitni mo-
biltelefonról. A továbbiakat pedig 
így foglalta össze a cég: „Itt minden 
olyan szolgáltatást megkapsz, amit a 
hagyományos banktól megkaphatsz. 
A különbség csak az, hogy a mi ügyfe-
leink ezt könnyebben, s bárhol tartóz-
kodva tehetik meg…”

No de mindez alatt mi történik a 
harmadik szereplői körrel, a pénz-
intézetekkel?

dolásra tartott alkalmasnak. Termé-
szetesen a célt csak kevés felvetés, el-
képzelés érte el. Közöttük azonban 
több jelentős sikert hozó ötlet is volt. 
Ezek közé tartozik például az a meg-
oldás, amely a sérült autók rendkí-
vül pontos kárfelmérését segíti elő. 
A módszer lényege az, hogy a vir-
tuális valóság keretein belül, egy 
headset segítségével beszkennelik a 
járművet, majd a felvételt 3D képpé 
alakítják át, felgyorsítva, leegysze-
rűsítve ezzel az egész kárrendezés 
folyamatát.

Az InsurTech világában szinte na-
ponta jelennek meg olyan, a bizto-
sítási szakmát érintő újdonságok, 
amelyek – a három fent említett fő-
szereplőt figyelembe véve – való-
ban win-win-win megoldásokat je-
lentenek.

Szerződés mérték után
Egyre nagyobb ütemben hódítanak 
a személyre szabható biztosítások. 
Ezeknél a termékeknél „pay as you 
go” elv alapján a biztosító „tényleges 
kockázatban állásához” igazodik a 
fizetendő biztosítási díj és a biztosí-
tási szolgáltatás. Számos InsureTech 
startup kezdett bele a klasszikus mo-
delltől merőben eltérő, a fogyasztók 

igényeit és biztosítási ter-
mékekhez kötődő elvárá-
sait figyelembe vevő, for-
radalmi megoldások fej-
lesztéséhez.  

Fentiekre jó példa, hogy 
létezik egy applikáció, 
melynek segítségével a 
felhasználó igény szerint 
szinte bármilyen terméket 
feltölthet, regisztrálhat és 
azt egy általuk választott, 
előre rögzített időinter-
vallumban biztosíthatják. 
Előfordulhat, hogy az 
egyébként garázsban tar-
tott autómat 3 napig az 
utcán kell tartanom. Az 
egyik applikáció lehetősé-
get nyújt arra, hogy eb-
ben az esetben egy speciális 
– 3 napig érvényes – biztosí-
tást kössek a járműre.

Egy másik alkalmazással 
minden autó „okosjárművé” 
alakul át. Egy speciális ka-
mera segítségével tanulja 
meg a rendszer az adott 
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személy vezetési szokásait, ismeri 
meg az utak jellegzetességeit. Mind-
erről az app valós idejű visszajelzést 
ad. Ennek alapján a biztosító egyedi, 
különösen személyre szabott biztosí-
tási ajánlatot adhat a partnerének.

Láthatóan óriási piaca van és lesz 
a fittség fogalomkörébe tartozó 
megoldásoknak. Az úgynevezett 
okosórák, okoskarkötők rengeteg 
olyan adatot rögzítenek a használó-
jukról, amik szintén a személyre 
szóló biztosítási ajánlatok kidolgo-
zását teszik lehetővé.

Ugyancsak mindenki a nyertes ol-
dalon állhat bizonyos egészségügyi 
appok használata során. A biztosí-
tott személy jelentősen csökkentheti 
a befizetendő összegét, amennyiben 
a technológia által egyértelműen kö-

vethetően és dokumentáltan, a ko-
rábbiaknál jóval többet tesz egész-
sége megóvása érdekében. 

Bizalmas adatok
A folyamatosan növekvő felhaszná-
lói kör számára egyre kevesebb aka-
dályt jelent ezen a téren a magánsze-
mélyek adatvédelme. Az érintettek 
ugyanis szívesen megosztják adatai-
kat, ha ezért cserébe igazán fontos 
értéket kapnak.

Ezzel egy időben nem szabad el-
felejteni, hogy ma még nem keve-
sen vannak azok az ügyfelek is, 
akik rendkívül bizalmatlanok az 
általuk túl gyorsnak és követhetet-
lennek tartott változások iránt. Ők 
pénzügyi adataikat nem szívesen 
osztják meg senkivel, semmilyen 
formában így FinTech cégekkel 
sem. Továbbra is nagyra értékelik 
a banki adatvédelmi szabályokat és 
igénylik a pénzintézetek képvise-
lőivel hosszú ideje meglévő, bizal-

mon alapuló, megszokott személyes 
kapcsolatokat. Ez a létszáma és a 
kötődése miatt is igen fontos cél-
csoport különleges lehetőségeket 
rejt a hagyományosan működő 
pénzintézetek számára. Nem vé-
letlen, hogy sokuknál – szegmen-
táltan – erősödik az olyan hagyo-
mányos értékekre fókuszáló 
imidzsépítő kommunikáció, mint 
például a bizalom, az emberköz-
pontú (nem ügyfélközpontú) ki-
szolgálás, az empátia, az együtt-
gondolkodás. 

Csevegőautomaták
A célcsoportok részben eltérő igé-
nyei természetesen alapvetően hatá-
rozzák meg a FinTech fejlesztési irá-
nyait. Például a chatbotok (azaz a 

beszélgető, az infor-
mációkat adó robo-
tok) iránt a pontos, 
tárgyszerű tájékoz-
tatás elsődleges el-
várás. Ugyanakkor 
többek között az 
előbb ecseteltek foly-
tán „az algoritmusok 
sem nélkülözhetik az 
érzelmeket”. A mes-
terséges intelligencia 
ro hamos fejlődése be-
látható időn belül 
ezen a téren is kisebb 

csodákra lesz képes.
Jól érzékelhető, hogy a FinTech 

előrehaladtával minden korábbinál 
összetettebbé válik a banki és a biz-
tosítási szektorban az ember és a 
technika kapcsolata. Jó látni, ahogy 
ezen ágazatban a korszerű megoldá-
sok villámgyorsan követik egymást, 
ugyanakkor e fejlődés számos egyéb 
területen is megfontolandó változá-
sokkal jár együtt. Vitán felül áll, 
hogy rengeteg munkahely esik majd 
az újítások áldozatává. Egy globális 
elemzés szerint a banki alkalmazot-
tak 10 százalékát bocsáthatják el 
2023-ig a világon. És ez csak a kez-
det. Minél több és minél tökéletesebb 
chatbotok állnak majd rendelkezés-
re, annál kevesebb munkaerőre lesz 
szükség. 

Nem kétséges, hogy belátható időn 
belül ezen felvetésre is „emberi vá-
laszt” kell adnunk, hiszen ez mind-
annyiunk felelőssége!

PáPay Zoltán SZilárd

Nyelv és Élet

Az ehető tudomány

A címbeli ötletes fordulatot a sous vide 
főzési eljárást népszerűsítő szórólapon 
olvastam. Az új és sokak számára 
nyilvánvalóan érthetetlen kifejezést a 
következőképpen magyarázza a szö-
veg: „Professzionális konyhatechnológiai 
megoldás, amely precíz hőmérsékletkont-
rollt alkalmaz, csökkenti az oxidációt, és 
minimalizálja az étel és a levegőben talál-
ható baktériumok érintkezését.” Már 
pusztán a szóhasználatból, de még in-
kább a megfogalmazás és a stílus jel-
lemzőiből messzemenő következte-
tést vonhatunk le: nem véletlen, 
hogy az általános jelentéstartalmú, 
köznyelvi főzés szavunkat napjaink-
ra felváltotta a gasztronómia, így ne-
mesül a létfenntartás alapvető eszkö-
ze, az étkezés immár művészetté, sőt 
tudománnyá.

A sous vide francia kifejezés, kiejtése 
[szú víd], szó szerinti jelentése ’vákuum 
alatt’, magyarosabban ’vákuummal, 
vákuumos eljárással’. Vajon mi szük-
ség van erre az újabb idegenszerűség-
re, ha vákuumos csomagolással már 
évtizedekkel ezelőtt is találkoztunk, 
sőt ilyen mirelit készételeket, félkész 
ételeket is forgalmaztak? Itt azonban 
másról van szó, és így megvan a létjo-
gosultsága mindaddig, amíg ki nem 
alakul és elfogadottá nem válik ma-
gyar megfelelője. A megszokott főzési 
módtól eltérően ez a folyamat jóval 
alacsonyabb hőfokon, viszont sokkal 
hosszabb ideig zajlik, mégpedig lég-
mentes, vákuumos csomagolásban. 
Ennek köszönhetően az ételek ízlete-
sebbek, jobban megőrzik aroma- és 
tápanyagtartalmukat. 

Szóljunk a kifejezés helyesírásáról is: 
mind a magyar, mind az angol nyelv-
ben találkozunk különírt és kötőjeles 
formájával, az irányadó francia viszont 
különírja. Hazai szabályozásról termé-
szetesen még nem beszélhetünk, nem 
tartalmazza sem legújabb akadémiai 
helyesírási szabályzatunk szótári része, 
sem pedig a Magyar helyesírási szótár.

Zimányi árPád

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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tam pályázni az ötleteim megvalósí-
tására és egy saját kutatócsoport in-
dítására. Az MTA KOKI modern 
eszközparkját is felhasználva sikerült 
új molekuláris csomópontokat azo-
nosítani, ame lyek fontos szerepet 
játszanak az idegrendszeri betegsé-
gekben. 

– Tulajdonképpen itt kezdődtek azok 
a kutatások, amelyeket a Lendület és 
az ERC is támogat? 
– Igen. Alapvetően mindkét pályá-
zat anyagát itthon, magyar kutatás-
ból, többségében magyar partnerek-
kel sikerült összerakni. 

A gyulladás nagy bajt tud csinálni 
az agyban. Ismert az is, hogy az im-
munrendszer nem megfelelő műkö-
dése nagyon komolyan megágyaz az 
olyan klasszikus krónikus betegsé-

geknek, mint az érelmeszesedés, a 
magas vérnyomás vagy a diabétesz. 
Az ilyen betegeknél jóval nagyobb 
az idegrendszeri betegségek aránya 
is, ráadásul ezek egyszerre hajlamo-
sítanak stroke-ra és neuro de ge ne ra-
tív betegségre, mint a Par kinson- 
vagy az Alzheimer-kór. 100 évvel 

ezelőtt még az emberek több-
sége fertőző betegségekben 
halt meg, míg napjainkban 
antibiotikum-kezeléssel, im-
munizálással, megfelelő orvosi 
ellátással ezek többsége kivéd-
hető. Azzal pedig, hogy hosz-
szabb ideig élünk és az élet-
módunk is nagyon megválto-
zott, bizonyos krónikus be-
tegségek előfordulása sokkal 

nagyobb lett. Nem újak ezek a be-
tegségek, de az arányok eltolódnak, 
ami teljesen új helyzetet teremtett 
az idegrendszeri betegségek szem-
szögéből is. 

Hogy ne fogyasszunk túl sok cuk-
rot, zsírt vagy mozogjunk többet, 
látszólag egyszerű dolgok. Az idős-
kori elbutulás ellen a mai napig 
nincs jobb megoldás, mint a szelle-
mi, fizikai aktivitás fenntartása és a 
krónikus betegségek megelőzése 

– Ön immunológusként végzett. 
Hogyan lett ebből idegtudomány?
– Az idegrendszer és az immun-
rendszer kapcsolata mindig is érde-
kelt, hiszen ma sem értjük jól, hogy 
a különböző immunfolyamatok ho-
gyan érik el az agyat, és az agyi el-
változások milyen hatással lehetnek 
az immunrendszer működésé-
re. Nagy lökést adott számomra, 
hogy 2005-ben egy Marie Curie 
ösztöndíjjal 10 hónapot tölthet-
tem Manchesterben Nancy 
Rothwell és Stuart Allan világ-
hírű laboratóriumában. Már ak-
kor látszott, hogy az idegrend-
szeri betegségek mozgatórugói 
valahol az immunrendszer ol-
daláról lesznek megérthetők, a 
kulcs pedig az lesz, fel tudjuk-e tárni 
a két rendszer interakcióját. Amikor 
2008-ban visszamentem Angliába, 
rám bízták egy nagy Európai Uniós 
kutatási program manchesteri ré-
szének irányítását, aminek az volt a 
lényege, hogy feltárjuk a stroke-ot 
követő agyi sérülés kialakulása so-
rán a gyulladásos folyamatok szere-
pét. Az ott megszerzett tapasztala-
tok sokat segítettek abban, hogy 
2012-ben hazatérve már itthon tud-
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GYULLADÁSOK ÉS 
IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK
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A fejlett országok öregedő népessége egyre nagyobb 
kihívás elé állítja az agyi betegségek ellen küzdőket és 
az egész társadalmat. Dénes Ádám neurobiológus, immu-
nológus, az MTA KOKI tudományos főmunkatársa kutató-
csoportjával az idegrendszer és az immunrendszer kap-
csolatát vizsgálja. A kutatások fontosságát jelzi, hogy 
tavaly elnyerte az MTA Lendület program és az Európai 
Kutatási Tanács (ERC) támogatását is. Beszélgetésünkben 
a kutatások tudományos és orvosi jelentősége mellett a 

társadalmi kihatások fontossága is felmerült.
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olyan megoldást találunk, amivel 
máshol nem okozunk komolyabb 
problémát. 

Több nagyon fontos társadalmi ve-
tülete is van ennek a kérdéskörnek. 
Nem csupán a betegség terheit kell a 
betegnek vagy a hozzátartozónak vi-

selnie, de csak Európá-
ban az idegrendszeri be-
tegségek költsége eléri a 
800 milliárd eurót éven-
te és ehhez képest na-
gyon kevés működő te-
rápiát tudunk felmutat-
ni. Az idegrendszer ön-
magában is rendkívül 
komplex, és az immun-
rendszerrel való interak-
ciója a folyamatok meg-
értését még nehezebbé 
teszi. De e nélkül nem 
fogunk tudni előre lépni. 
– Ez akkora összeg, 
hogy önkéntelenül is 
adódik a kérdés: megéri?
– Az idegrendszeri be-
tegségek kezelése nem 
csak borzasztóan drága, 
de óriási hatása is van az 
egész társadalomra. Gon-
doljunk bele, hogy egy 
stroke-on átesett beteg, 

aki amúgy jól van, de teljesen bénult 
és állandó felügyeletet igényel, 
hány ember napi életét, munkáját 
befolyásolja akár orvosi oldalról, 
akár a családtagok részéről. Egy 
demens beteg, akivel nem lehet 
rendesen kommunikálni, milyen 
iszonyatos teher önmagának és a 
hozzátartozóknak. Ahogy az átla-
gos élettartam nő, az idegrendszeri 
betegségek gyakorisága is növek-
szik. Sok esetben az egészségtelen 
életmód hatása is tetten érhető, de 
számos egyéb, civilizációval össze-
függő probléma is van (stressz, kör-

nyezetszennyezés stb.) amelyek az 
egyén számára sokkal nehezebben 
szabályozhatók, és közreműködésük 
révén a krónikus betegségek gyako-
risága a fejlett országokban növe-
kedni fog. Nincs más megoldás, 
mint az orvostudomány összes esz-
közével menni előre, megérteni a 
részleteket, és amit lehet, megelőzni, 
mert mindig ez a leghatékonyabb és 
a legolcsóbb. 

Trupka ZolTán

felhasználunk, és a gyulladásos fo-
lyamatok gátlása is számos klinikai 
vizsgálat tárgya. De egy új terápia 
kifejlesztéséhez figyelembe kell ven-
ni, hogy egy ember nagyon bonyo-
lult lény. Minden ilyen vizsgálatnak 
akadályozza a kifutását, hogy azon a 

speciális folyamaton kívül, amivel 
foglalkozunk, még mennyi min-
dent befolyásolhatunk a beavatko-
zással. Mondhatom, hogy a stroke-
ra milyen szuper lesz egy új eljárás, 
de a páciensnek még ötféle króni-
kus betegsége lehet, és nem biztos, 
hogy meg lehet csinálni büntetle-
nül azt, amit mi szeretnénk. Ezért 
kell először a mélyére ásnunk az agy 
és az immunrendszer folyamatai-
nak, mert azt reméljük, hogy így 

vagy megfelelő kezelése. Ugyanak-
kor a pontos mechanizmusok java-
részt feltáratlanok.
– Ezt vizsgálják most?
– Nagyrészt igen. Bár az immun- és 
idegrendszer kapcsolatai nagyon bo-
nyolultak, ismert, hogy ha bárme-
lyik oldalon létrejön egy 
komolyabb károsodás, 
az a másikon is jelent-
kezni fog. Ezért is lehet 
az, hogy az agyban a 
gyulladásos folyamato-
kat egy speciális sejttí-
pus, a mikroglia szabá-
lyozza. A mikroglia na-
gyon fontos döntőbíró 
abban, hogy az idegsejt-
tel mi történik. Például 
egy kísérletes stroke-
modellben megmutat-
tuk, hogy ha a mikroglia 
nincs ott az agyban, ak-
kor stroke esetén két-
szer akkora lesz az agyi 
károsodás. Ugyanakkor 
ezek a sejtek tudnak 
gyulladásos faktorokat is 
termelni, és ha aktivá-
lódnak, a körülöttük le-
vő idegsejtek is megvál-
toznak. Tehát nagyon 
nem mindegy, hogy egy ilyen folya-
mat mennyire jól szabályozott, mert 
rengeteg betegség jöhet, ha ezek a 
sejtek nem megfelelően működnek. 
Annak megértését tűzte ki mindkét 
pályázat, hogyan lehet a mikroglia 
által irányított folyamatok szelektív 
befolyásolásával az idegrendszeri 
betegségek kialakulását gátolni, 
vagy a káros hatásokat enyhíteni. 
– Hogyan és milyen hatásfokkal 
tudják ezeket a bonyolult folyama-
tokat vizsgálni?
– Az utóbbi években, részben hazai 
fejlesztések révén olyan új eszközök 
lettek elérhetőek, amelyek segítségé-
vel élő állatok agyában is meg tudjuk 
nézni, hogyan beszélget egymással a 
mikroglia és az idegsejt, és hogyan 
változik meg az idegsejt aktivitása 
akkor, ha a mikroglia-sejtek nincse-
nek ott, vagy ha nem működnek jól. 
Különböző betegségmodellekben 
azt is nézzük, hogy ha ezeket a sejte-
ket szelektíven moduláljuk, milyen 
kifutása lesz a betegségeknek. Ezzel 
párhuzamosan humán mintákat is 

Idegsejt-mikroglia kapcsolatok az agyban
(SCHWARZ ANETT FELVÉTELE)

Herpeszvírussal fertőzött (zöld) és  
degenerálódott (kék) idegsejtekhez toborzódó  

gyulladásos sejtek (narancs) az agyban
(FEKETE REBEKA FELVÉTELE)
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Folytatás az 1224. oldalról.

Titkok a barlangok világában

A XX. század legsikeresebb magyar barlangku-
tatóját, földrajzosok nemzedékeinek oktatóját, 
Jakucs László professzort személyesen is ismer-
tem. Lenyűgözött színes, élményszerű, egyúttal 
világos és tudományos előadásmódja. Előttem 
van az az 1995. szeptember 7-ei este, amikor a 
szögligeti Vass Imre-kutatóházban éjszakába 

hajlóan mesélt a Béke-barlang elméleti alapokon 
kigondolt létéről, majd gyakorlatban történő fölfe-
dezéséről vagy a nagy ötletről, az Aggteleki-
cseppkőbarlangban végrehajtott, az őskori körül-
ményeket felidéző „faggyúfáklyás” expedícióról. 
Nyilvánvaló, hogy százszor-ezerszer elmesélte 
már, talán kicsit ki is színezte a regényes történe-
tet. Ám egészen biztosan sokakat megragadott 
(ahogy jelen sorok íróját is), és többeket indított el 
a tudományos alaposságú, de a felfedezői kalan-
dokat sem nélkülöző barlangkutatói pályára. 

Szerencsére Jakucs László meg is írta ezeket a 
történeteket – választékos, igényes stílusban, és 
persze hitelesen, mert kutatói érdemei vitán 
felül állnak. A faggyúfáklyás expedíció vagy A 
Békebarlang felfedezése című könyvei tudo-
mánytörténeti esszék, de akár regényes naplóként 
is olvashatók. A regényes „feszültség” oka a téma 
is: hiszen a barlangok világa titokzatos és veszé-
lyes, és a titok és a kaland az emberi érdeklődés 
legalapvetőbb mozgatója. Ám nemcsak maga a 
téma, hanem Jakucs László remek, „adagoló”, 
feszültségteremtő és ezzel az olvasó figyelmét 
fenntartó stílusa, valamint hadd emeljem ki 
nyelvészként: csodálatos jelzős szószerkezetei, 
választékos mondat szer keszt ése is lekötik, mi 
több, el is varázsolják, magukkal ragadják az olva-
sót. Jakucs László ismeretterjesztő könyveit (mert 
ez a hivatalos műfaj) olvasva úgy érzem magam, 
mint gyermekkoromban, amikor kalandregényt 

olvastam. Gondoljunk csak bele: őskori eszközök-
kel, fáklyákkal elindul egy társaság a barlangba; 
vagy soha ember nem járta, látta barlangba, bar-
langszakaszba jutnak el (és az egyikben véletlenül 
találnak egy korhadó evezőt).

Bár legfontosabb munkái még életében egy igen 
vaskos könyvben, Szerelmetes barlangjaim címmel 
is megjelentek, az eredeti, korábbi kiadások mára 
beszerezhetetlenek. Ezért döntött úgy egy lelkes 
dorogi barlangkutató társaság (a Benedek Endre 
Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület, rö-
vidítve: BEBTE), hogy reprint kiadásban, tehát ere-
deti formában (tördeléssel, képekkel) újra megjelen-
tetik a klasszikus „barlangkönyveket”. Jakucs László 
két, a címlapjával itt szereplő két műve született újjá 
így, de emellett kiadták Kessler Hubert Barlangok 
mélyén és Haroun Tazieff A Saint Martin barlang tit-
ka című könyvét is. Ráadásul nemcsak újranyom-
ták, hanem ötletes és igényes módon gazdagították 

is a több mint félévszázados kiadványokat. Gyűjtöt-
tek hozzá dokumentumokat: emlékezéseket, képe-
ket, újságkivágásokat, naplórészleteket, egykori ké-
peslapokat. Megszerezték például az 1952. VII. hó 
6-án Jósvafőn feladott dísztáviratot, amelyben az 
akkor frissen végzett egyetemista bejelenti 
szüleinek, hogy a csatát megnyerte, az aggteleki 
Béke-barlangot teljesen feltárta. 

Jakucs László személyében ritka szerencsés 
módon találkozott a tudós, a tanár, az 
ismeretterjesztő szakember, az ízes elbeszélő 
és a jó tollú író. Szerencsésnek tartom 
magamat, hogy megismerhettem. Aki nem 
ismerhette, annak szívből ajánlom a most újra 
megjelent könyveinek elolvasását. (A könyvek 
3000–3500 forintos áron közvetlenül a bar-
langkutató egyesületnél szerezhetők be: 
bebte@index.hu.) 

Balázs Géza 

Szvanécia északi határán 5000 méter 
körüli hegycsúcsok magasodnak. A 
szvánok szent hegyét, a kettős csú-
csú, felülmúlhatatlan architektúrájú 
Uzsbát, amely „elszigetelten tornyosul 
az égbe, meredeken, átmenet nélkül”, 
Déchyék a Kaukázus Matterhornjának 
nevezték el. „A völgy végződése, ahol a 
patakkal átszelt rétség erdőborította hegyol-
dallá magasodik, amely fölött az Usba ha-
vas gránitteste meredezik, elragadóan szép s 
a csúcs mesébe való vakmerő alakulása le-
nyűgözi a szemet és az érzékeket.” Déchy 
beszédesen láttatja a Sharát: „Sötét szik-
lái közül függő-jégárak össze-vissza hasa-
dozott tömegei törnek elő. Túlszárnyalva a 
fenyegetőn gomolygó fellegeket, ragyogó 
tisztasággal rajzolódik az égbe a széles 
hegytest kihegyezett ezüstfehér orma – 
olyan látvány, amelyet soha nem feledhe-
tünk.”

Ilyen idilli képet bizony ritkán láthat-
tak a felfedezők. Déchy Mórnak és 
útitársainak az expedíciók során szá-
mos viszontagsággal kellett megküz-
deniük. Hol a cudar időjárás okozott 
nagy nehézségeket, hol a teherhordók 
tagadták meg a munkát. A kutató-
munka azonban folytatódott: még há-
rom expedíciót indított a Nagy-Kau-
kázus keleti felébe.

A fogadtatás
Fölülmúlhatatlan érdemei elismerése-
ként Déchyt több külföldi egyetem 
díszdoktorává, számos földrajzi társa-
ság pedig tagjává választotta; az 1872-
ben alakult Magyar Földrajzi Társaság 
egyik alapítója volt. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagsággal 
tisztelte meg; székfoglalóját 1910. már-
cius 14-én tartotta Kaukázusi utazása-
im tudományos eredményei címmel. Az 
uralkodó sem fukarkodott az elisme-
réssel: a Ferencz József-rend lovagke-
resztjével és a vaskoronarenddel tün-
tette ki Déchyt, aki a haza iránti hűsé-
géért és odaadásáért 1882-ben meg-
kapta a magyar nemességet, majd 
1908-ban a Marosdécsei előnevet.

A 100 évvel ezelőtt, 66 éves korában 
elhunyt Déchy Mór tudta, hogy a 
Kaukázus tudományos feltárásával 
örökre beírta nevét a nagy földrajzi fel-
fedezők sorába: „…a Kaukazus havasi 
öveinek feltárásában része lesz mindenko-
ron a magyar tudományos kutatásnak.”

TószeGi zsuzsanna
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A molekulák golyó- és pálcika-
modellje a háromdimenziós 
szerkezetet meghatározó geo-

metria (kötéstávolságok, kötésszögek, 
torziós szögek) hű megjelenítési for-
mája, melynek segítségével akár kémi-
ai reakciókat is megjósolhatunk. A 
gömböcskéket (egyensúlyi atomi pozíci-
ók) és pálcikákat (kémiai kötések) szem-
lélve azonban nem szabad elfeledkez-
nünk arról, hogy a molekulák 
nem merev rendszerek, hanem 
nagyon is mozgékony atomcso-
portosulások, amelyekben külön-
böző időskálán zajló, különböző 
amplitúdójú mozgások tevődnek 
egymásra. Különösen igaz ez a 
makromolekulákra, így a fehér-
jékre is, hiszen minél több atom-
ból áll egy molekula, annál több 
szabadsági foka van, annál több 
belső koordináta „mentén” mo-
zoghat. Mint azt az elmúlt 15-20 
év kutatásai megmutatták, a há-
romdimenziós térszerkezet mel-
lett ezeknek a belső dinamikai fo-
lyamatoknak meghatározó szere-
pe van a fehérjék működésében. 

Lassú és gyors
A belső koordináták nagy számá-
ból adódóan a molekulákban 
zajló dinamikai folyamatokat 
többdimenziós potenciális ener-
gia felszínen vagy leegyszerűsít-
ve annak egy kitüntetett koor-
dináta mentén vett keresztmet-
szetén írhatjuk le. Ezt jól mutatja a 
fehérjeállapotok energetikai viszonyait 
bemutató ábránk, ahol „A” és „B” két 
szerkezetileg jól elkülönülő kon-
formációs állapot. A közöttük levő 
energiagát viszonylag magas (~20-100 
kJ/mol), ennek megfelelően az átmenet 
szobahőmérsékleten a molekuláris moz-
gások időskáláján lassúnak mondható 
(103-106 s-1). Érdekes módon azonban ez 
az időskála nagyban hasonlít a biológiai 

folyamatok (pl. enzimkatalízis, jelátvi-
teli folyamatok) időskálájához, és 
mint később látni fogjuk, ez 
utóbbiak szabályozása gyakran ép-
pen az adott fehérjében zajló lassú 
konformációs mozgás révén törté-
nik. A lassú konformációs fluktuá-
ciókra gyors oldalláncforgások, 
szegmensmozgások (109-1012 s-1) 
rakódnak, amelyek a belső rende-

zetlenség és az entrópia növelése 
révén a termodinamikai stabilitás fontos 
hozzájárulását jelentik.

A belső dinamikai folyamatok tanul-
mányozásához – beleértve azok funkci-
onális összefüggéseit – biofizikai mód-
szerek széles eszköztára áll a kutatók ren-
delkezésére. Közülük az egyik legelter-
jedtebben használatos módszer a 
mágneses magrezonancia (NMR) 
spektroszkópia, amely bizonyos atom-

magok (pl. 1H, 13C, 15N) mágneses tu-
lajdonságait kihasználva nyújt nagy 
felbontású információt a molekulák 
szerkezeti és dinamikai sajátságairól. 
A mágnesesen aktív 1H mag a mole-
kulákban adott, a 13C és 15N izotópo-
kat re kom bi náns DNS-technológiával 
kell a fehérjékbe juttatni (ÉT 2011/7. 
szám). A vizsgálatokat az or vos dia-
g nosz tikában használatos MR-

készülékekhez hasonló szup-
ravezető mágnesekben végez-
zük. Az NMR-spektroszkópia 
előnye, hogy a fehérjék a sejtes 
környezetet megközelítő körül-
mények között vizsgálhatók, és 
a belső molekuláris mozgások 
rendkívül széles időskálán ta-
nulmányozhatók.

Mágneses momentumok 
nyomában

A belső molekuláris mozgá-
sok NMR-spektroszkópiai 
vizsgálata az esetek döntő 
többségében relaxációs méré-
sek segítségével történik.  
Ennek során a vizsgálandó 
rendszert rádiófrekvenciás 
impulzusok alkalmazásával 
kibillentjük az egyensúlyi ál-
lapotából, majd követjük, 
amint az a magasabb energi-
ájú (gerjesztett) állapotból az 
alapállapotba visszatér. A 
mérések általános alapja, 
hogy a molekulában zajló 

mozgások a mágneses tér modulálása 
révén befolyásolják a relaxációs visel-
kedést, ami azt jelenti, hogy a relaxáci-
ós paraméterek meghatározásával és 
elemzésével visszakövetkeztethetünk a 
belső dinamikai folyamatokra. A 
gyors szegmensmozgások hatásának 
szemléltetésére például képzeljünk el 
egy amid 15N-1H kötést, amelyben 
mind a hidrogén-, mind a nitrogén-
mag külső mágneses térben parányi 

D I N A M I K A  É S  F U N KC I Ó

IZGŐ-MOZGÓ FEHÉRJÉK
A fehérjék háromdimenziós szerkezetét elsődlegesen meghatározó tényező az aminosavak sorrend-
je. Mennyire flexibilis és plasztikus ez a szerkezet? Milyen belső molekuláris mozgások és egyensúlyi 
folyamatok zajlanak a fehérjékben, és mi ezek funkcionális szerepe? Ezekre a kérdésekre keressük 

a választ az atommagok mágneses tulajdonságait kihasználó szerkezetkutató módszerrel.

A) Egy három aminosavból álló tripeptid-molekula golyó- és 
pálcikamodellje (C: szürke, H: fehér, N: kék, O: piros).  

B) A fehérjegerinc (φ, ψ, ω) és az oldalláncok (χi) konformációs 
állapotát leíró torziós szögek. A peptidkötés az ω szöget 

nagymértékben korlátozza (|ω|<30°). 
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mágneses dipólusként visel-
kedik. Ekkor a kötéstengely 
irányától függően a 1H mag 
által generált mágneses erő-
vonalak hol erősítik, hol 
gyengítik a 15N mag által 
érzékelt lokális mágneses te-
ret. Más szóval az N-H kö-
tés forgása a 15N mag által 
érzékelhető mágneses tér 
fluktuációjához vezet. Ez 
utóbbi pedig befolyásolja 
azt a sebességet, amellyel 
az egyensúlyi állapotból 
kibillentett 15N mag visz-
szatér az alapállapotba, az-
az a relaxáció sebességét. A 
relaxációs paraméterekből 
rendparaméter számolha-
tó, amely az N-H kötés 
fluktuációjának amplitú-
dóját jelző mérőszám. 

A relaxációs sebesség 
meghatározását leggyak-
rabban kétdimenziós 
1H-15N korrelációs spekt-
rumok felvételével végez-
zük az NMR-impulzus-
szek ven ciá ba iktatott kése-
delmi idő (t) változtatásával. 

A t idő függvényében a rezo-
nanciajelek intenzitása az exp(-
tRi) függ vény szerint exponenci-
álisan csökken, ahol Ri a 15N 
mágnesezettség relaxációjának 
sebessége a külső mágneses tér-
rel párhuzamos (R1) illetve arra 
merőleges (R2) irányban. Nem 
véletlen, hogy a kutatók 
választása az amid N-H kötésre 
esik. Ebből ugyanis a fehérje 
gerincét képező főlánc mentén 
minden ami no sav egy ségben 
egy van. Ez azt jelenti, hogy 
minden egyes keresztcsúcs a 
spektrumban egy adott amino-
savnak felel meg a fehérjében, 
lehetővé téve a relaxációs visel-
kedés aminosavról aminosavra 
történő feltérképezését. Az 
ilyen típusú rel axá ciós mérések 
tipikusan a fehérjében zajló 
gyors mozgásokról (109-1012 s-1) 
nyújtanak információt. Azono-
sítani lehet a flexibilis szegmen-
seket, valamint követni tudjuk 
a mozgékonyságot érintő válto-
zásokat annak hatására, hogy a 
fehérje valamely más molekulá-
val kölcsönhatásba lép.

A fehérjeállapotok energetikai viszonyait leíró 
potenciálisenergia-diagram rajza egy kitüntetett koordináta 
mentén. „A” és „B” két energetikailag és szerkezetileg jól 
elkülönülő konformációs állapot, amelyekre gyors lokális 

fluktuációk rakódnak. ΔGAB a két konformációs állapot 
szabadentalpia különbsége, ΔG#

AB és ΔG#
BA pedig az A→B és 

B→A konformációs átmenet energiagátja.  
Az „A” és „B” konformációs állapot megfelelhet például egy 

hurokrégió két különböző geometriai elrendeződésének  
(sárgán kiemelve) egy enzimfehérjében.

A) A 15N mag által érzékelt mágneses tér változása az 1H-15N kötéstengely irányváltoztatása révén. Az 1H mag által keltett mágneses tér 
a kötéstengely irányától függően erősíti (jobbra) vagy gyengíti (balra) a külső (Bo) mágneses teret a 15N mag helyén. B) A fehérjegerinc 

dinamikai viselkedésének vizsgálata során kétdimenziós 1H-15N korrelációs spektrumokat veszünk fel, amelyben minden keresztcsúcs egy-
egy aminosav-egységnek felel meg. A rezonanciajel kémiai eltolódása (ppm) a kémiai környezet függvénye. Az ábrán az egyik példában 
bemutatott humán epesavkötő fehérje spektrumának részlete látható. C) A lassú konformációs mozgások NMR-vizsgálatának sematikus 
ábrázolása a főszövegben részletezett futóverseny analógiával. A kék és piros vonal a lassú és gyors futót jelzi, akik a visszafordulást 
jelző sípszó (szürke téglalap) előtt és után azonos sebességgel futnak, így azonos időpontokban lépik át a startvonalat. A sípszók előtt 
és után különböző sebességekkel futó versenyzőket világos- és sötétzöld szín jelzi. Az NMR-mérés során a mágneses momentumok 

„visszafordulását” rádiófrekvenciás impulzusokkal idézzük elő. Minél ritkábban bocsátjuk a mintára a rádiófrekvenciás impulzusokat, annál 
több lehetősége van a konformációs cserefolyamatnak végbemenni.
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Amennyiben a gyors mozgásokon kí-
vül egy vagy több lassú fluktuáció is je-
len van a rendszerben, az további hoz-
zájárulást eredményez a relaxációhoz. 
Ilyen folyamat lehet például a fehérje-
molekula nagyobb szegmensét érintő 
konformációs egyensúly. Az ilyen típu-
sú dinamikai folyamatok NMR-
vizsgálatának szemléltetésére képzel-
jünk el egy nem szokványos futóversenyt, 
ahol időről időre megszólal egy síp, 
amelynek hatására a versenyzőknek 
meg kell fordulniuk. Ha feltételezzük, 
hogy a versenyzők ugyanazzal a sebes-

séggel futnak a sípszók előtt és után, a 
gyors és lassú versenyzők újra meg újra 
egyszerre lépik át a startvonalat. Ha 
azonban a sípszók között a versenyzők 
tempót váltanak – a lassúak erőre kap-
nak, a gyorsak pedig kifáradnak, más 
szóval egyfajta cserélődés megy végbe a 
sebességüket tekintve –, a verseny lefújá-
sának pillanatában különböző tá vol sá-
gok ra lesznek a startvonaltól. Az NMR- 
vizsgálat során a sípszó egy rádiófrek-
venciás impulzusnak felel meg, az ábrán 
jelzett minden egyes elem pedig egy 
echonak, amely a szétterült mágnesezett-

séget összegyűjti, idegen szóval 
refókuszálja. Minél hosszabb az idő az 
egymást követő impulzusok között, an-
nál több ideje van a cserélődésnek (egyik 
konformációs állapotból a másikba tör-
ténő átalakulásnak) végbemenni. Ez azt 
jelenti, hogy a τ idő változtatásával infor-
mációt nyerhetünk a molekulában zajló 
lassú, tipikusan μs-ms időskálán zajló 
konformációs változásokról. Kifejezet-
ten erre a célra optimalizált NMR-
mérések alkalmazásával meghatároz-
hatjuk a két konformációs állapot közöt-
ti cserélődés sebességét, az egyes konfor-
mációs állapotoknak megfelelő 
fehérjepopulációk körülbelüli arányát, 
valamint felderíthetjük, hogy a fehérje-
molekula mely részei érintettek legna-
gyobb mértékben a konformációs 
változásban.

Rend és rendezetlenség
Példaképpen vizsgáljuk meg a sejtek 
energiaháztartásában meghatározó sze-
repet játszó adenilát-kináz enzimet, 
amely sok más fehérjéhez hasonlóan a 
ligandum megkötésével jelentősen me-
revebb szerkezetet ölt. A flexibilitás 
csökkenése, amely a kötőzseb és az ak-
tív centrum környezetében a legjelen-
tősebb, segíti, hogy a szubsztrát 
adenozin-foszfát a katalitikus reakció-
hoz optimális geometriai elrendeződés-
ben maradjon, és elegendő időt töltsön a 
kötőzsebben. Ennek a rendeződésnek 
azonban az entrópia csökkenése révén 
súlyos termodinamikai ára van, ame-

A) Az adenilát kináz enzim szalagdiagramja szubsztrát nélkül (szürke) és szubsztráttal 
(zöld). A szubsztrátot a kötőzsebben pálcikamodellel ábrázoltuk. B) A fehérjegerinc 

pikoszekundum-nanoszekundum (10-12-10-9 s) flexibilitásának változása a szubsztrát 
kötődésének hatására. A fehérje nagy részén a mozgékonyság csökken (kék). A kötőhelytől 

távol eső néhány régióban azonban növekvő flexibilitás (rózsaszín) figyelhető meg, ami 
kedvezően befolyásolja a konformációs entrópiát. (A szürkével jelölt aminosav-pozíciókban 

nem áll rendelkezésre adat.)

A) A humán epesavkötő fehérje szalagdiagramja üres (kék) és epesavval komplexált (rózsaszín) formában. A két epesavmolekula a hordó 
alakú fehérje belsejében helyezkedik el. B) Lassú, milliszekundum időskálán zajló konformációs fluktuáció hozzájárulása a relaxációhoz 

ligandum távollétében (apo, ○) a rádiófrekvenciás tér függvényében egy reprezentatív aminosav pozícióban. A görbe illesztéséből 
meghatározható a cserefolyamat sebessége, a fehérje populációk aránya az alap- és magasabb energiájú állapotban, valamint a két állapot 
közötti fő szerkezeti különbségek. Ligandumkötés hatására (holo, ●) a fluktuáció megszűnik. C) A lassú konformációs fluktuációt érzékelő 

aminosav pozíciók az apo fehérjében. A rózsaszínnel jelölt aminosav pozíciók az üres fehérjében szerkezeti hasonlóságot mutatnak az 
epesavval komplexált formával. A konformációs egyensúly egy zárt és nyitottabb forma közötti átmenetnek felel meg, amely segíti a 

ligandumok kötőüregbe jutását.
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lyet a szubsztrát molekulával való 
kölcsönhatás kedvező entalpikus hoz-
zájárulása csak részben képes ellensú-
lyozni. Az NMR-vizsgálatok segítsé-
gével arra látunk példát, hogy miként 
segít ezen a természet. A rendpara-
méterek aminosavról aminosavra 
történő feltérképezésével ugyanis azt 
találjuk, hogy bár a fehérje nagy része 
a szubsztrát jelenlétében csökkent fle-
xibilitást mutat, az aktív centrumtól 
távol eső néhány hurokrégió mozgé-
konysága a kötött állapotban jelentősen 
megnő, végső soron kedvező irányba 
billentve ezzel a kötődés termodinami-
kai mérlegét.

Láthatatlan állapotok
Ezek után vizsgáljuk meg a lassú kon-
formációs mozgások funkcionális ösz-
szefüggéseit. Mint korábban említet-
tük, ezek a többnyire kollektív, a fe-
hérje nagyobb szegmensét érintő glo-
bális fluktuációk a ligandumkötődés, 
enzimkatalízis, fehérje-fehérje köl-
csönhatások mechanizmusának meg-
határozó elemei. Az epesavkötő fehér-
jék (BABP) a zsírok emésztésében és a 
koleszterinszint szabályozásában fon-
tos szerepet játszó szállítófehérjék, 
amelyeknek fő jellegzetessége, hogy 
a kötőüreg a hordó alakú fehérje 
belsejében helyezkedik el. A BABP-
epesav köl csön hatás mechaniz-
musának alapvető kérdése, hogy mi-
ként jutnak be a ligandumok az el-
zárt kötőhelyre. A dinamikai vizs-
gálatok egyik első felismerése volt a 
fehérjében milliszekundum időská-
lán zajló konformációs cserefolyamat 
az alapállapot és egy kis populációban 
(szobahőmérsékleten 2-4%) jelenlevő, 
magasabb energiájú konformációs álla-
pot között, amely li gan dum kö tő dés ha-
tására megszűnik. A kutatók felfigyel-
tek arra is, hogy a fehérjének azokban a 
szegmenseiben a legintenzívebb a fluk-
tuáció a két állapot között, ahol a 
ligandummal történő köl csön hatás kö-
vetkeztében legnagyobb mértékű a szer-
kezeti változás. Végül még egy nem várt 
felismerés következett. A vizsgálatokból 
nyert szerkezeti információ azt mutatta, 
hogy a magasabb energiájú állapot a 
komplexált fehérjére emlékeztető kon-
formációval rendelkezik. Azaz ligandum 
távollétében az üres BABP-fehérje kon-
formációs sokasága kis százalékban tar-
talmazza azt a geometriai elrendeződést, 
amely majd a ligandum jelenlétében lesz 

képes stabilizálódni! A szerkezeti és dina-
mikai vizsgálatok összevetése azt mutat-
ja, hogy ez a kis százalékban jelenlevő 
forma egy, az alapállapotú fehérjénél 
nyitottabb konformáció, amely az 
úgynevezett portálrégióban lehetővé 
teszi a ligandum bejutását a kötőüreg-
be. A ligan dum kö tésnek ezt a mecha-
nizmusát konformációs szelekciónak 
nevezzük, amely újabb kutatások sze-
rint az egyik legelterjedtebb molekulá-
ris felismerési mechanizmus. 

Hogy mennyire így van ez, arra utol-
só példánk, a dehidrofolát-reduktáz 
(DHFR) enzim szolgál bizonyítékul, 
amelynek az aminosavak és a DNS 
szintézisében van fontos katalitikus 
szerepe. A lassú konformációs mozgá-
sok vizsgálatát célzó NMR-relaxációs 
mérésekkel a katalitikus ciklus több 
komplexére azt találták, hogy egyen-
súlyban van egy kis populációban je-
lenlevő magasabb energiájú konfor-
mációs állapottal, amely a ciklus so-
ron következő vagy éppen megelőző 
eleme. A vizsgálatokkal sikerült azt 
is kimutatni, hogy a cseresebességi 
állandó az alap- és a magasabb ener-
giájú állapot között jó egyezést mu-
tat az adott katalitikus lépés függet-
len biokémiai vizsgálatokkal meghatá-

rozott sebességi állandójával, ami az 
egyensúlyi folyamat funkcionális 
szerepének fontos bizonyítéka. 
Csakúgy, mint a BABP-fehérjében, 
a DHFR esetén is egy olyan dina-
mikus fehérje sokaságot találunk te-
hát, amelyben az alapállapotú fehér-
jén kívül kis százalékban jelen van-
nak olyan magasabb energiájú kon-
formációs állapotok, amelyek a 
funkcionális működés során a 
ligandummal vagy – enzimek ese-
tén – szubsztráttal való kölcsönhatás 
révén stabilizálódnak.

A fehérjékben zajló dinamikai folya-
matok és a molekuláris funkció össze-
függéseinek NMR-spektroszkópiás 
vizsgálata napjainkban az egyik leg-
elterjedtebben alkalmazott szerkeze-
ti biológiai megközelítés a fehérjék 
és kölcsönhatásaik atomi szinten tör-
ténő tanulmányozásában. A szerke-
zet, dinamika és funkció együttes 
szemlélete segíti a fehérjék működési 
mechanizmusának megértését és 
olyan új felismerések megszületését, 
amelyek jól hasznosíthatók mind a 
gyógyszerkutatás, mind a rákgyógyí-
tásban is alkalmazott molekuláris diag-
nosztikai eljárások fejlesztése során.

Tőke OrsOlya

A dihidrofolát-reduktáz enzim (E) katalitikus ciklusa az egyes fehérjeállapotokban detektálható 
magasabb energiájú állapotok feltüntetésével. Ahogy a színkódolás jelzi, a néhány százalékban 

jelenlevő magasabb energiájú formák a katalitikus ciklus előző vagy soron következő 
fehérjeállapotára emlékeztető konformációval rendelkeznek. A relaxációs NMR-mérésekből 
származtatható cseresebességi állandó az alap- és magasabb energiájú állapotok között jó 
egyezést mutat a független biokémiai vizsgálatokkal meghatározott sebességi állandóval.
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Nem vagyunk egyformák, 
ezért sokan nem szeretnek 
belesimulni a mások által 

kedvelt, sőt ajánlott szokásokba, te-
vékenységbe, életfelfogásba, mert 
azokat valamiért szűknek, kényel-
metlennek, nem rájuk szabottnak 
érzik. Lao-ce, a legendás kínai filo-
zófus igen határozottan és kemé-
nyen vélekedik erről: „csak a döglött 
hal úszik az árral”. A bölcselet pél-
daértékű lehet azok számára, akik 
új utakat, új megoldásokat keresnek 
céljaik megvalósításához és el akar-
nak és el is tudnak térni a szokvá-
nyostól. Bizonyára sok újítót, felta-
lálót is ez vezérel, amikor azon gon-
dolkodik, hogyan lehetne megol-
dást találni egy-egy régóta nyitott 
kérdésre. Ehhez a céltudatos gon-
dolkodáshoz kapcsolódik minden 
idők legnagyobb hadvezérének, 
Hannibálnak a mondása is: „vagy 
találunk ott egy utat, vagy építünk 
egyet”. Micsoda bölcselet ez is! Arra 
buzdít, hogy célratörően, stratégiá-
ra építve, határozottan cseleked-
jünk és az előttünk álló akadályokat 
legyűrve érjük el azt, amit előre ki-
gondoltunk. Hannibál életét és 
hadvezetését ismerjük a történe-
lemből és máig csodáljuk, milyen 
cselekhez folyamodott, hogy Róma 
a lába előtt heverjen. 

Ugyan a hadviseléshez semmi köze 
nem volt Walt Disneynek, ő inkább 
a rajzfilmekben jeleskedett, ám az ő 
mondása is példamutató lehet szá-
munkra: „ha meg tudod álmodni, meg 
is tudod csinálni”. Gyakran hallunk az 

álmodozókról, az álmok szülte szin-
te hihetetlennek ható célokról, így 
sokakat ez vezérel, és meg is tudják 
valósítani, amit kigondoltak. Persze 
a nagy álmok számos esetben elsőre 
tényleg különlegesen szépnek tűn-
nek, meg is születik az elhatározás 
megvalósításukról, de sokszor meg-
bicsaklik valamin, talán csak egy pi-
ci apróságon a cél elérése. Sokan 
vannak, akik ezen elkedvetlenednek 
és az álmukból, a kitűzött célokból 
nem lesz semmi. Mások viszont újra 
gondolják az álmokat, utánajárnak a 
bajoknak, akadályoknak, részletek-
nek és megtalálják a megoldást, ami 
nemhogy elvenné a kedvüket, ha-
nem új erőt ad a megvalósításhoz. 
Így vall erről Picasso: „mindig a rész-
letek a legizgalmasabbak”. Mert az 
egész a részletekből épül fel és a ré-
szek összhangba kell, hogy kerülje-

nek, azok nem lóghatnak ki, de 
nemcsak a művészetben, hanem ál-
talában az élet más területén sem. 

A kudarc irányt mutat
A célok felé haladva az út szinte 
mindig rögös, néha járhatatlan, 
már bánjuk is, hogy elindultunk, 
vissza akarunk menni a hátunk 
mögött hagyott útelágazáshoz és 
másik irányt akarunk keresni, hát-
ha az jobb és elérjük, amit elhatá-
roztunk. Mert nem szeretjük a ku-
darcokat, nem szeretünk szembe-
nézni azzal, hogy rosszul döntöt-
tünk, nem akarjuk újragondolni, 
hogy mit, mikor és hol rontottuk 
el, szinte nem is akarunk gondolni 
a történtekre. Gyorsan felejtsük el, 
mi történt, mit tettünk és hagyjuk 
az egészet! Henry Ford másként vé-
lekedik erről, és segít bennünket az 
útkeresésben: „a kudarc csupán lehe-
tőség az értelmesebb újrakezdésre”. A 
célok elérése, a kudarcokon való 
okulás és túllépés mellett nagyon 
sok munka kell ahhoz, hogy terve-
ink megvalósuljanak. Így vall erről 
Estée Lauder amerikai vállalkozó: 
„sohasem álmodoztam sikerről, meg-
dolgoztam érte”. Az elhatározások-
hoz, a jó döntésekhez, az értük vég-
zett munkán kívül és az odavezető 
úthoz persze az is kell, hogy felké-
szültek, hozzáértők legyünk a kitű-
zött célok eléréséhez. A célok eléré-
se sosem könnyű, sokat kell tenni 
érte és általában nem kevés időbe 
telik, amig az összes előzetes és 
szükséges feltétel teljesül. Aki türel-

É L E T R Ő L ,  C É L O K R Ó L ,  G A Z D Á L KO D Á S R Ó L ,  P É N Z R Ő L 

NAGY EMBEREK  
NAGY MONDÁSAI 

Gyorsan változó világban élünk, sokszor időnk sincs a történteket átgondolni, azokat megbeszél-
ni, véleményt cserélni családdal, barátokkal. A helyes kapaszkodók, az eligazodások megkeresé-
séhez, életünkkel, céljainkkal, gazdálkodásunkkal és a pénzvilággal kapcsolatos lépéseinkhez 
hasznos lehet, ha figyelünk arra, hogyan vallanak ezekről a történelem, a politika, a művészetek, 
a filozófia, az irodalom, a sport ismert nagy emberei. Összegyűjtöttem pár igen elgondolkodtató 
mondást ezekből: üljünk be egy csendes szobasarokba, készítsünk egy csésze mézes zöld teát, 

és míg kortyolgatjuk azt, gondolkodjunk el ezekről!   

Lao-ce: „Csak a döglött hal úszik az árral.”
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nyeket, biztos lábon állunk 
ahhoz, hogy másokat is be-
avassunk azokba és el tud-
juk magyarázni érthetően a 
dolgokat. Így már átadhat-
juk az arra érdemeseknek: 
gyereknek, családnak, ba-
rátnak. És persze felkészül-
tek vagyunk arra is, hogy a 
szinte törvényszerűen érke-
ző kérdések megválaszolá-
sára is nyitottak leszünk, és 
nem hagyunk kétséget ab-
ban sem, hogy netán bi-
zonytalan lenne a tudásunk 
és felsülünk a válaszadással. 
Tehát tényleg kétszeresen 
tanulunk, mert az elmon-
dottak, a magyarázatok fo-
gadására is képeseknek kell 
lennünk. Persze nem min-
denki gondolkodik így, 
mert vannak, akik a cselekedetek-
ről, tettekről, megoldásokról máso-
kénál sokkal gyorsabban véleked-
nek és döntenek, nem várják meg a 
reakciót vagy azt, hogy mások he-
lyettük oldják meg a feladatot. A 
híres építész, Ybl Miklós így vallott 
erről: „amíg megmagyarázom, addig 
megcsinálom”.  Hányszor de hány-
szor látunk, hallunk ilyen eseteket: 
a nagy munkabírású és túlterhelt 
főnök sokszor inkább maga oldja 
meg a feladatot, ahelyett, hogy de-
legálná azt egy beosztottjára. Vagy 
a családanya, aki gyerekei helyett 
készíti össze a holnapi napra a tor-
nafelszerelést, ahelyett, hogy azt a 
gyerekek tennék.

A jövő nem mindig szól előre
A bölcsességek között volt szó már 
az álmokról, így most következzen a 
jövő. Az előttünk álló kihívások, fel-
adatok, célok közül nem hagyhatjuk 
ki a közeli vagy távolabbi jövő vár-
ható vagy éppen nem várható törté-
néseit és a velejáró kockázatokat 
sem. George F. Will Pulitzer-díjas 
újságíró vallomását nem árt bevésni 
gondolataink közé: „a jövő bejelentés 
nélkül érkezik”. De mi is a jövő? Bi-
zonytalanság, ha nem készülünk fel 
rá és kezelhető, sőt kívánt történések 
sorozata, ha felvértezetten várjuk. 
Ismert dolgok ennek magyarázatá-
hoz: a közelmúltban levált egy So-
mogy megye nagyságú jéghegy az 
Antarktiszról, annak következmé-

metlen és sajnálja az időt az érési fo-
lyamatra, kudarcot vall, míg mások 
okosabban, előrelátóbban gondol-
kodnak, úgy, mint a híres amerikai 
teniszező, André Agassi: „az idő és a 
gyakorlás egyenlő az eredménnyel”. 
Sokszor látjuk, hogy az álmok, ter-
vek, elképzelések megvalósításához 
tett erőfeszítések ugyan egyre nő-
nek, az eredmények, a célok még-
sem kerülnek közelebb. Szinte ért-
hetetlen az egész és nem tudjuk an-
nak okait, hogy a néha görcsös aka-
rat miért nem vezet mégsem 
eredményre. Van egy kicsit keser-
nyés ízű, ám mélyen elgondolkod-
tató válasz erre, így magyarázza 
meg az okokat a Vavyan Fable ál-
néven publikáló magyar írónő: 
„amit hajszolunk, az távolodik”. A si-
kerhez, a célok megvalósításához 
tudás is kell, ám az nem jön magá-
tól, azt el kell sajátítani, meg kell 
szerezni. A hazai üzleti élet egyik 
legsikeresebb előadója Tonk Emil 
így vélekedik erről: „aki sajnálja a 
pénzt a tudás megszerzésére, az nem 
számol a tudatlanság költségével”. A 
tanulásnál maradva, főleg a szülők, 
de nemcsak az ő számukra lehet 
iránymutatás az, amit a francia mo-
ralista és esszéíró, Joseph Joubert 
hirdet: „aki tanít, az kétszeresen ta-
nul”. Mert mi is a tanítás? Először is 
a megszerzett ismeretünk átgondo-
lása, meggyőződésünk arról, hogy 
birtokában vagyunk a tudásnak, is-
merjük az okokat és a következmé-

nyeként, hogy a Föld sok ok miatt 
folyamatosan melegszik. Még nem 
tudni, hogy mi lesz ennek a hatása. 
Pár év múlva esetleg a szeretett és 
csodálatos talján Velencét véglege-
sen elönti a tengervíz? Meg tudjuk-e 
előzni ezt a bajt, tehetünk-e ellene 
valamit?  Ki tudja? De a jövővel, az 
újdonságokkal, a modern dolgokkal 
és a megállíthatatlanul terjedő „kü-
tyükkel” kapcsolatosan van például 
egy áhított következmény is: Dél-
Koreában már nem kell a szülőknek 
írásfüzetet venniük, mert gyerme-
keik e helyett az okos eszközök bil-
lentyűzetével tanulnak írni. Ez az új 
fejlemény terjed nemcsak Ázsiában, 
hanem Amerikában is. „Beszéld el 
nekem a múltat, s megismerem belőle a 
jövőt!” – mondta a 2500 évvel ez-
előtt születetett tanár és filozófus 
Konfuciusz. Bölcselete kicsit ellent-
mondásban áll ugyan az előző okos-
sággal, mert szerinte a múltból ki 
lehet számítani a jövőt. Sokszor ez 
tényleg így van, ám váratlan dol-
gok mindig vannak és lesznek a jö-
vőben is. A váratlan történésekre 
azonban tényleg nem árt időben 
felkészülni, és ez igaz jövőnk anya-
gi hátterére is. Erre nézve érdekes 
ajánlás származik Andrew Matthews 
tollából, akinek könyveit 43 nyelven 
és már több mint 7 millió példányban 
kiadták: „először tegyél félre, és csak 
azután költs!”. Érdekesen hangzik ez 
a szerző tollából, akinek egyik mű-
ve ezzel a címmel jelent meg: Légy 

Henry Ford: „A kudarc csupán lehetőség 
az értelmesebb újrakezdésre.”

André Agassi: „Az idő és a gyakorlás egyenlő 
az eredménnyel.”

Ybl Miklós: „Amíg megmagyarázom,  
addig megcsinálom.”
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boldog, szerezz barátokat és hallgass a 
szívedre. E cím kicsit azt sugallja, 
mintha a jelen talán fontosabb lenne, 
ám az intelem azt emeli ki, hogy a 
bizonytalanságok miatt a tartaléko-
lás nagyon fontos. Ehhez kapcsoló-
dik az amerikai befektetési guru, 
Warren Buffett bölcselete is: „ne azt 
tedd félre a megtakarításodba, ami meg-
maradt költéseid után, hanem költsd 
azt, ami megmaradt a megtakarításaid 
után”. Sajnálatos módon a közbe-
szédben igen keveset hallunk ennek 
a gondolatsornak az igazságáról és 
különösen arról sem, hogy a háztar-
tások, egyének pénzgazdálkodását 
hogyan lehetne előrelátóbbá és haté-
konyabbá tenni. Az utóbbi időben 
ugyan elkezdődött egy kicsi előrelé-
pés ez ügyben az elemi iskolákban 
is: oktatni kezdték az alapokat, ám 
a mag még csírázik, nem kelt ki. 
Elég csak megnéznünk a pénztár-
nál egy szomszédos bevásárlókocsi 
tartalmát, hogy meggyőződjünk: 
sok átgondolás nélkül megvásárolt 
árucikk végzi majd kukában, ahe-
lyett, hogy a feleslegesen kiadott 
pénzt megtakarítottuk volna.  Ide 
kapcsolódik egy érdekes megfigye-
lés, melyet az amerikai író, Arthur 
Bloch ajánl a figyelmünkbe: „a ki-
adások azért növekednek, hogy lépést 
tartsanak a bevétellel”. Furcsának tű-
nik, ám az ember néha gyarló és 

nem nyugszik addig, amíg a 
zsebében ficánkoló utolsó ga-
rasokat is el nem költi. Ám 
mindeközben azt is láthatjuk, 
hogy sokan igen takarékosan 
élnek, alaposan megnézik, 
mire költenek, sőt tartanak is 
a kiadásoktól. Erre utal 
Röhrig Géza színész, író és 
költő kicsit kesernyés megálla-
pítása: „nem a kaszástól, hanem 
a kasszástól félek”. Az, hogy 
kinek van sok pénze, kinek 
meg kevés, sok mindentől 
függ, de általában megfigyel-
hető, hogy a kevesebb pénzből 
élők, köztük a nyugdíjasok is, 
ha pénzbeli segítésről, támo-
gatásról van szó, inkább te-
szik, mint akinek jobban el-
bírná a pénztárcája. Igaz ez a 
család támogatására vagy akár az 
idegen rászorultak megsegítésére is. 
Sjón izlandi költő és író e megállapí-
tást igen röviden így foglalja össze: 
„egy nagy háztartásban minden kicsiség 
számít”.    

Plasztikai műtéten  
a hitelkártya

A napi pénzügyekben igen elterjedt 
a hitelkártya használata, segítségé-
vel az átmeneti pénzhiány leküzd-
hető, bátran vásárolhatunk akkor is, 
ha távoli még a havi fizetés folyósí-
tása. De vannak, akik el tudnak sza-
badulni az idegen pénz függőségé-
től, így tett Henny Youngman hu-
morista is, aki eképpen magyarázta 
meg döntését: „volt egy plasztikai mű-
tétem, leszedettem a hitelkártyámat”. 
A humorista nyilván rájött, hogy 
boldogan élhet a nem is olcsó bank-
hitel nélkül is. Ám nem mindig 
ilyen könnyű kikecmeregni az el-
adósodottságból. A Jolin Folder ál-
néven publikáló magyar író egy ke-
sernyés intelmet küld azoknak, 
akiknek tartozásuk van: „ha adóssá-
gaid vannak, eszedbe fognak jutni a ré-
gi jó barátaid”. A tartozás nagyon le-
egyszerűsítve tulajdonképpen két-
féle módon tud kialakulni: belevá-
gunk egy olyan nagy összegű 
beruházásba, ami meghaladja erőn-
ket és hitelt kell felvenni (például 
gyermek születik és nagyobb lakás 
szükséges). Van egy másik, szinte 
lappangónak tűnő és sokáig érő, 
olykor észrevétlen folyamat is, ami-

kor a kis összegű költések összeadva 
egyszer csak nagyok lesznek, és eze-
ket már nem bírja a pénztárcánk. Ez 
utóbbira figyelmeztet Benjamin 
Franklin egy megfontolandó ha-
sonlattal: „vigyázz a kis költségekkel, 
egy apró lyuk egy hatalmas hajót is ké-
pes elsüllyeszteni”. A tartozás és a jó 
barátok emlegetése kapcsán nem 
szabad kihagyni azt sem, hogy a 
pénz hogyan mérgezhet meg egy 
virulónak induló kapcsolatot, még 
akkor is, ha a fiatalok vagy éppen 
szüleik az esküvői számlák összeg-
zése során jönnek rá, hogy egy ki-
sebb vagyont fizettek ki a menyeg-
zőért. Általában ugyanis később jön 
a baj, de az sokszor meggyógyítha-
tatlanná válik, Marie Clarence író-
nő és párkapcsolatokat oktató sze-
rint „a válások egyik oka a pénz hiá-
nya, a másik a pénz megléte”. Persze 
nagyon sok házasságkötés kiállja az 
idők próbáját, ezért meg kell emlé-
keznünk a békés és hosszú házassá-
gok egyik fontos alapfeltételéről is, 
amit a férjeknek jól meg kell jegyez-
niük, legalábbis erről így vall a már 
hivatkozott Jolin Folder: „mire haza-
viszed a fizetésed, a feleséged már tud-
ja, mire fogja költeni”. Az írás végén a 
sok elgondolkodtató és talán irány-
mutató gondolat, ajánlás, bölcsesség 
mellett legyen egy derűs is, amit 
Gábor Zsazsa maga is próbált, miu-
tán 8 férje volt. Így hangzik megál-
lapítása: „egy gazdag férfi nem lehet 
ronda”.             

Palla Gábor

Ybl Miklós: „Amíg megmagyarázom,  
addig megcsinálom.”

Warren Buffet: „Ne azt tedd félre  
a megtakarításodba, ami megmaradt költéseid 

után, hanem költsd azt, ami megmaradt 
a megtakarításaid után.”
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Október folyamán a Nap az állatöv csillag-
képei közül a Szűzből a Mérleg csillag-
képbe lép. Ne feledjük, hogy a hónap 
utolsó vasárnapján állítjuk vissza az 
órát, ami a nyári időszámítás végét 
és a téli (normál) időszámítás kez-
detét jelenti. Nézzük, milyennek 
látjuk az eget október 15-én 21 óra-

kor!

Déli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz 
közel sorra a Bak, Nyilas, Pajzs, Kígyótartó, 

Herkules, Északi korona, Ökörhajcsár valamint a 
Nagy Medve csillagait láthatjuk pislákolni a vastag 
légkörön keresztül. Északon a Göncölszekér ilyenkor 
éri el legalacsonyabb helyzetét, sőt az északi szélesség 
30. fokánál délebbi észlelők számára már a horizont alá 
bukik. A Pegazus négyszöge mindkét félgömbről központi 
helyet foglal el az esti égbolton, ami az északi félgömbön az 
ősz, a délin pedig a tavasz beköszöntének legbiztosabb jele. 
Ettől északkeletre található az Androméda-köd, a hozzánk 
legközelebbi nagy galaxis. Fejünk felett a Nagy Nyári Háromszög 
csillagai, a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint 
a Vega a Lant csillagképben. Északi irányban a Cefeusz, a 

A csillagos  
ég október 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?
Az első utalás arra, hogy a Neptunusznak gyűrűrendszere van, az 
1980-as évekből származik, amikor látták, hogy a csillagok a boly-
gókorong közelében néha felvillannak és elsötétülnek. Furcsa 
módon úgy látszott, hogy a Neptunusznak gyűrűívei vannak. A 
rejtély akkor oldódott meg, amikor a Voyager-2 felfedezte, hogy a 
Neptunusz valóban gyűrűrendszerrel rendelkezik, és annak külső 
gyűrűje olyan ritka, hogy nemigen halványítja el a csillagfényt, de 
van három olyan sűrű szakasza, amely már eltakarja a csillagokat.  
A Neptunusznak öt ritkásan benépesült, de azért teljes gyűrűje léte-

zik. Ezek kívülről befelé haladva: az Adams, Arago, Lassel, Le Verier 
és Galle nevű gyűrűk. Egy hatodik, részleges gyűrű az Adamson belül 
helyezkedik el. A gyűrűk ismeretlen összetételű, apró darabkákból 
állnak, s ezek tömege együttvéve legfeljebb egy néhány kilométer 
átmérőjű testet tenne ki. Az anyag feltehetően a közeli holdaktól szár-
mazik. A Neptunusz 13 holdja közül négy a gyűrűrendszeren belül 
van. A Galathea akadályozza meg, hogy a gyűrűív anyaga egyenlete-
sen szétszóródjon az Adams gyűrű köré. A 13 hold közül csak egy, a 
Triton jelentősebb méretű (2707 km). 



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/39  1239

Sárkány, a Kis Medve, valamint a Kassziopeia 
csillagképeket kereshetjük. Déli irányból 
ezúttal kelet felé fürkészve, alacsonyan 
helyezkednek el a Vízöntő, a Halak, a Kos, a 
Perszeusz, a Szekeres valamint egészen észak 

felé a Zsiráf és a Hiúz csillagképek. Keleten 
a Bika vezérletével már kelnek a téli égbolt 

jellegzetes, fényes csillagképei. Az októberi 
esték kiválóan alkalmasak az Androméda-köd 

(M31) felkeresésére. Szabad szemmel elmosódott, 
ködös foltnak látszik, feltéve, hogy nem túl 
fényszennyezett a légkör. Binokulárral azonban 
könnyen észrevehető, átmérője nagyobbnak 
látszik, mint a teliholdé. 

A bolygók közül a Merkúr a hónap folyamán nem 
kerül megfigyelésre alkalmas helyzetbe. 9-én felső 
együttállásban van a Nappal. Október végén is csak fél órával 
nyugszik a Nap után, az alkonyat fényében nem észrevehető. 
A Vénusz (Esthajnalcsillag) a hajnali délkeleti égbolt fényesen 
ragyogó égiteste. Láthatósága lassan tovább romlik, a hónap 
elején még két és negyed, a végén már csak másfél órával 
kel a Nap előtt. Fényessége -3,9 magnitúdó. A Mars előretartó 
mozgást végez az Oroszlán, majd a Szűz csillagképben. 
Hajnalban kel, napkelte előtt látható a délkeleti látóhatár felett. 
Fényessége továbbra is 1,8 magnitúdó. Előretartó mozgást 
végez a Szűz csillagképben. A hónap első napjaiban még 
kereshető napnyugta után a nyugati látóhatár közelében. Ezt 
követően a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 26-án 
együttállásban van a Nappal. Fényessége -1,7 magnitúdó. A 
Szaturnusz szintén előretartó mozgásban van a Kígyótartó 
csillagképben. Még kereshető az esti délnyugati ég alján, a késő 
esti órákban nyugszik, fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz 
egész éjszaka látható a Halakban, a Neptunusz csak az éjszaka 
első felében figyelhető meg a Vízöntő csillagképben.

E havi űrkutatási megemlékezésünk tárgya egy 53 cm átmérőjű 
acélgömb, amely 60 évvel ez előtt a Föld első műholdjává válva 
az űrkorszak kezdetét jelölte ki a történelem számegyenesén. 
1957-re a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak egyaránt 
rendelkezésére állt a műholdak világűrbe juttatásához 
szükséges technológia – jobbára politikai akarat kérdése 
volt, hogy melyik ország teszi meg elsőként a döntő lépést. 
A világűr meghódításának új korszaka 1957. október 4-én 
kezdődött, amikor a Szuptnyik-1 megkezdte rádióadását a Föld 
körüli pályáról. A műhold „bip-bip” jelei az egész világ értésére 

adták a szovjetek vezető szerepét a világűrben. A szputnyik szó 
legáltalánosabban elterjedt magyar fordítása útitárs, ám a 
csillagászatban ezt használják az égitestek kísérőinek megnevezésére 
is, így az orosz nyelvben a szputnyik szón műholdat is értenek. 
A Szputnyik–1 indítására a nemzetközi geofizikai év keretében 
került sor. Moszkvai idő szerint 22:28 perckor a tyuratámi 
űrközpontban feldübörögtek a műholdat szállító, módosított 
R-7 rakéta hajtóművei. Az emelkedés és a Szputnyik-1 leválása 
a hordozórakétáról zökkenőmentes volt. Ám mire a Szputnyik 
kihajtotta antennáit és megkezdte adását, már kikerült a 
szovjet vevőállomások hatóköréből. 90 percen keresztül várták 
következő felbukkanását, amikor végre a rádiójelek folyamatos 
füttyögése megerősítette, hogy az emberiség első műholdja 
stabil, 215 és 939 km közötti magasságú ellipszispályán kering 
a Föld körül. A rakétaindítással, de legfőképpen azzal, hogy a 
kis szonda keringése során többször is elhaladt az Egyesült 
Államok felett, a szovjetek elérték a kitűzött propagandacélt. 
Amerikában pánikként élték meg az emberek a „fejük felett 
repülő vörös űrhajót”. Az amerikai sajtó nyomására az emberek 
megértették, hogy a Szovjetuniónak olyan fegyver van a 
kezében, amellyel a világ bármely pontjára képes eljuttatni egy 
bombát, esetleg atomtöltetet is, így az otthonaik a történelem 
során először kerültek közvetlen veszélybe. Az amerikai 
közvélemény azonnali visszavágást várt el a kormányától, 
ezért Eisenhower elnök megalapította a NASA-t az erőfeszítések 
koordinálására, és meghirdette az űrversenyt. Az emberiség 
belépett az űrkorszakba!

L. H.

Az első műhold egy nagyon egyszerű szerkezetű, 83 kg-os gömb volt

Szovjet technikus a Szputnyik-1-en dolgozik

A Szputnyik-1 indítása 1957. október 4-én
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Csík Csaba feladványa

Megoldás: D, azaz Nyugat felé

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 22-szer

(Mivel az óramutatók kb. 1 óra 5 percenként fedik egymást,  
12 óra leforgása alatt 11-szer kerül sor erre.)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: b 

(Mindegyik sorban és oszlopban az arcok közül kettőnek van  
egyforma szája, szemöldöke és tekintete, illetve fentről lefelé,  

balról jobbra haladva minden alsó arc színe az  
azt követő ábra hátterével, minden felső arc színe pedig  

az azt megelőző ábra hátterével azonos.)

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Mely számok illenek a kérdőjelek helyére?

3. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Melyik számozott ábra illik a kérdőjel helyére?
A konyhában, a fürdőszobában, a hallban, sőt, a falban is található 

egy-egy darab, a házban mégsincs belőle. Mi az?
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Előfizetési ár 2017-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Egészségügyi problémával a munkaerőpiacon

Az egészségi problémával, fogyatékossággal élők 
boldogulásának elősegítése része az unió esélyegyenlőségi 
programjának. Életminőségük javulásának alapvető felté-
tele a stabil munkaerőpiaci helyzet. A 2015. I. negyedévi 
magyar munkaerő-felméréshez olyan modul kapcsoló-
dott, mely képet adott egyebek (demográfiai, egészségi 
jellemzők) mellett a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatási helyzetéről. Megváltozott munkaképessé-
gűnek azok minősülnek, akik valamilyen tartós (legalább 
6 hónapja fennálló) egészségi vagy szervi problémával 
küzdenek, és ez a munkavégzésük valamely dimenzióját 
(munkavégzés hossza, jellege, közlekedés) korlátozza. A 
2015 elején vizsgált 19-64 éves népesség 11%-a, 681 ezer 
ember tartozott ebbe a kategóriába, ami hasonló volt a 
2011-ben mérthez. Nagy részük (86%) élt képesség- vagy 
részképesség-problémával és szinte valamennyiüknek volt 
valamilyen tartósan fennálló betegsége.

Ugyan várható élettartamuk magasabb, és a korábbi nyug-
díjba vonulás lehetősége sokuk számára adott, a nők kö-
zött mégis nagyobb arányban (12%) fordulnak elő. A 
megváltozott munkaképességűek négyötöde a 45-64 éves 
korcsoportból kerül ki, a 60-64 évesek – azaz a nyugdíj 
előtt állók – közül azonban már minden harmadik korlá-
tozottnak érzi magát a munkavégzésben. Iskolai végzett-
ségük jóval kedvezőtlenebb, mint az egészségeseké, ami 
munkaerőpiaci lehetőségeiket erősen szűkíti, foglalkozta-
tási rátájuk elmaradása az akadályozottság nélkül élőkhöz 
viszonyítva minden iskolai végzettségi szinten meghalad-
ja a 40 százalékpontot.

2015-ben a 19-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 66, 
a munkában nem akadályozottaké 72, a megváltozott 
munkaképességűeké pedig 21% volt. Az alacsony foglal-
koztatottság magas munkanélküliségi rátával párosult az 
utóbbiak esetében, és még a magas iskolai végzettség sem 
jelentett olyan védelmet a munkanélküliség ellen szá-
mukra, mint az egészségi problémával nem küzdőknél.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat utoljá-
ra 2011-ben hasonlította össze a tagországok munkaerő-
piacain a korlátozottak lehetőségeit. Mintegy 44 millióan 
voltak a 15-64 éves korcsoportban azok, akik olyan korlá-
tozottságról számoltak be, amely akadályozta a teljes tár-
sadalmi és gazdasági részvételüket. Foglalkoztatási rátá-
juk (47%) 20 százalékponttal az egészségeseké alatt volt. A 
különbség Magyarországon és Hollandiában volt a legna-
gyobb, több mint 37 százalékpont. A korlátozottak foglal-
koztatási rátája Magyarországon volt a legalacsonyabb 
(24%) és Svédországban a legmagasabb (66%).

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, 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. 

A munkaerőpiaci helyzet jelentősen befolyásolja a sze-
génység kockázatát. Az Eurostat 2013-as adatai szerint 
a szegénység és társadalmi kirekesztődés kihívásaival a 
16 évesek és idősebbek között a hendikeppel élők 30, 
míg az azzal nem élők 21%-a küzdött. A két csoport 
közötti különbség Bulgáriában (20 százalékpont), Bel-
giumban (18), Litvániában és Észtországban (16-16) volt 
a legnagyobb, míg Magyarországon (10) hasonló volt 
az uniós átlaghoz.

A szociális védelem integrált európai rendszerének 
(ESSPROS) legutolsó (2014. évi) adatai szerint a rok-
kantsággal összefüggő támogatásokra Magyarország 
GDP-jének 1,4%-át költötte, míg uniós átlagban 2,0% 
volt ez az arány. Vásárlóerő-paritáson számolva az 
egy főre jutó kiadásaink az unió átlagának valamivel 
több mint felét tették ki. Munkanélküliségi juttatá-
sokra hazánkban a GDP 0,4, az unióban átlagosan 
1,4%-a jutott 2014-ben. Ezen kiadások paritáson szá-
molt egy főre jutó értéke Magyarországon az unióénak 
az ötödét sem éri el. 

Jávorszkyné nagy anikó

Egészségi problémával, korlátozottsággal élő és ezekkel nem élő 
15–64 évesek foglalkoztatási rátája közti különbség, 2011
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kicsi a robot de erős

A Rutgers University (USA) mérnökei 
nano léptékű készüléket terveztek, 

mely 1,6 milligrammot nyom (körül-
belül 5 mákszem súlya), és képes fel-
emelni 265 milligrammnyi súlyt 
(825 mákszem) százszor egymás után.

A hatást úgy érték el, hogy vékony 
molibdén-diszulfid lapok közé io-
nokat juttattak és távolítottak el. A 
szerkezet az aktuátorok, azaz olyan 
szerkezetek új típusa, melyek az 
izomhoz hasonlóan működnek, és az 
elektromos energiát mozgási energi-
ává alakítják. A részletekről a Nature 
folyóiratban számoltak be.

„Azt találtuk, hogy ha kis feszültséget 
alkalmazunk, akkor a szerkezet képes 
megemelni olyasmit, ami sokkal nehezebb, 
mint saját maga. Ez egy fontos felfedezés 
az elektrokémiai aktuátorok területén. Ha 
egyszerűen egymásra halmozunk atomnyi 

ben előforduló ásványt, motorokban ál-
talánosan használják szilárd halmazál-
lapotú kenőanyagként”– magyarázta 
Chhowalla. „A grafithoz hasonlóan 
rétegezett anyag, a rétegeken belül erős 
kémiai kötésekkel, de a rétegek között a 
kémiai kötés gyenge. Ezért a molibdén-di-

Új repülőmókusfajt 
fedeztek fel  

Észak-Amerikában

Eddig azt gondolták, hogy az északi 
repülőmókus él a Csendes-óceán 

partjainál. Az állat új DNS-vizsgálata 
azonban kimutatta, hogy egy különálló 
fajról van szó, melyet Humboldt repü-
lőmókusának neveztek el.

„Több mint 200 évig azt gondolták a 
tudósok, hogy csak két repülőmókusfaj 
él az amerikai kontinensen” – mondta 
Brian Arbogast, a University of North 
Carolina at Wilmington (USA) pro-
fesszora, a kutatás vezetője. A tanul-
mány a Journal of Mammalogy folyóirat-
ban jelent meg.

Hogyan lehetséges, hogy a Csendes-
óceán partján egy különálló faj létezik, 
és elkerülte a tudósok figyelmét, akik 
az északi repülőmókust már 1801-ben 
megfigyelték?

„Hasonlóan néznek ki, de Humboldt 
repülő mókusa általában kisebb és sötétebb 
színű. Új genetikai információk birtokában 
már tudjuk, hogy a két faj génjei között nin-
csen átjárás” – mondta Nick Kerhoulas, a 
Humboldt State University munkatár-
sa, a kutatócsoport tagja.

A Humboldt repülőmókusára a kuta-
tók mint „rejtélyes” fajra hivatkoznak, 
melyet a fizikai megjelenése alapján ko-

tek a német Alexander Von Humboldt 
földrajztudós emlékének, valamint az 
észak-kaliforniai megyének, mely szin-
tén a tudós nevét viseli.

A nyugati tudósok több mint 250 
éve tanulmányozzák a repülőmókust 
Észak-Amerikában. 1758-ban Linné, 
aki megteremtette a taxonómiát, tehát 
azt a formális rendszert, mely minden 
fajt egy egyedülálló, kéttagú latin tu-
dományos névvel jelöl, az állatnak a 
Mus volans tudományos nevet adta, 
melynek fordítása: repülőmókus, tehát 
a mai ismert név. Később a latin nevet  
Glaucomys volans-ra módosították, és 
azóta is ez használatos. Ez a faj él Észak-
Amerika keleti részének nagy részén, 
főképp lombhullató erdőkben. Elterjedt 
Mexikó és Közép-Amerika hegyes ré-
szeinek tölgy- és fenyőerdeiben is.

vékonyságú molibdén-diszul-
fid lapokat, olyan aktuátorokat 
hozhatunk létre, melyek jobban 
bírják az igénybevételt, mint 
más aktuátor anyagok” – 
mondta Manish Chhowalla, a 
Department of Materials Scien-
ce and Engineering professzora.

Az aktuátorokat a robo-
tika területén széleskörűen 
használják elektromechanikai 
rendszerekben. Például irá-
nyítható katéterekben, repü-
lőgépek szárnyában, melyek 
alkalmazkodnak a változó 
körülményekhez, és széltur-
binákban, melyek csökkentett ellenál-
lással bírnak.

A felfedezést a Rutgers University-
New Brunswick kötelékeiben dolgozó 
Muharrem Acerce doktorandusz tette, 
E. Koray Akdoğan oktató segítségével. 
„A molibdén-diszulfidot, ezt a természet-

rábban nem lehetett elkülöníteni. „Ha 
lett volna valami, ami nyilvánvaló jellegze-
tesség, például bozontosabb farok vagy kü-
lönleges jegyek, akkor a kutatók ezt már 
felismerték volna” – mondta Kerhoulas.

A kutatók Észak-Amerika szerte 
élő északi repülőmókusok DNS-ét 
elemezték, kiemelten kezelve a kon-
tinens Csendes-óceán partján elterülő 
élőhelyeit.

A kutatók összegezték a mi to kond-
riális DNS-ekből származó infor-
mációt és egy másik típusú DNS-
markerből, a mikroszatellit mar-
kerekből származó információt. A 
mikroszatelliták rövid, ismétlődő 
DNS-nyúlványok, melyek általában 
a sejtmag genomjában találhatók, és 
segítségükkel azonosítható a popu-
lációk közötti génáramlás szintje.

A mikroszatellit markerek elemzésé-
nek eredménye megdöbbentő volt. Azt 
jelezte, hogy nem történt génáramlás a 
Csendes-óceán partján élő repülőmó-
kus és a széles körűen elterjedt konti-
nentális repülőmókus között. Egysze-
rűen fogalmazva, a Csendes-óceán 
partján élő repülőmókus nem egysze-
rűen az északi repülőmókus egy típusa, 
hanem egy különálló faj.

Az új fajt Glaucomys oregonensisnek 
hívják, hétköznapi néven Humboldt 
repülőmókusa. A kutatók így tiszteleg-

Humboldt repülőmókusa
(NICHOLAS J KERHOULAS FELVÉTELE)

Nagyon vékony molibdén-diszulfid lapok sematikus ábrája, 
valamint a működő aktuátorról készült fotók

 (KÉP: MUHARREM ACERCE)



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/39  1243

szulfid egyes rétegeit könnyű kémiailag elvá-
lasztani, hogy vékony lapokként legyenek 
használhatók.”

Az extrém mértékben vékony la-
pok, melyeket nanolapoknak nevez-
nek, oldószerben – például vízben 
– lebegnek. A nanolapok egymásra 
rétegezhetők, ha az oldatot hajlékony 
anyagra öntik, majd hagyják, hogy az 
oldószer elpárologjon. Az így egymás-
ra rétegezett lapok aztán elektródaként 
használhatók – hasonlóan az elemek-
ben található elektródákhoz –, melyek 
magas elektromos vezetőképességgel 
rendelkeznek. A rétegzett lapok közé 
ionokat juttatnak, illetve ionokat tá-
volítanak el közülük, ez ahhoz vezet, 
hogy a nanolapok kitágulnak és ösz-
szehúzódnak, ennek következtében a 
felszínen erőhatás jelentkezik. Ez az erő 
indítja el a hajlékony anyag mozgását, 
azaz magát az aktuátor funkciót.

(Rutgers University)

Az emlősök 
kézügyességének 
neurobiológiája

A főemlősök kézügyességéért a kor-
tikospinális pálya felelős, ami rend-

kívül gyors és pontos ingerületvezetést 
tesz lehetővé ezekben a fajokban. A 
kortikospinális pálya az elsődleges mo-
toros kéreg idegsejtjeinek nyúlványai-
ból áll, a gerincvelőben lévő mo to-
neu ronokon szinaptizál, ezek pedig 
már közvetlen kapcsolatban állnak 
az izmokkal. A pálya a gerincvelő 
háromosztatú fehérállományában az 
oldalsó és a mellső kötegekben halad, 
mindkét oldalon. Rágcsálóknál is meg-
van a kor tikospinális pálya, viszont kicsit 
különböző az elhelyezkedése és kapcso-
latrendszere, a hátsó kötegben halad és 
nem is létesít közvetlen, vagyis mo no szi-
nap ti kus kapcsolatokat a gerincvelő mo-
toros idegsejtjeivel. Egy új kutatás ered-
ményei szerint azonban a születés utáni 
napokban az egerekben is jelen vannak a 
mo no szi naptikus kapcsolatok.

A kutatók háromnapos egerek mell-
ső végtagjának izmaiba adtak be gén-
manipulált veszettségvírust. Ez a vírus 
specifikusan fertőzi az idegsejteket, és 
a nyúlványaikban a sejttest felé terjed. 
A sejttestben megkezdődik a vírus 
sokszorozódása, majd a fertőzött ideg-
sejttel szinaptikus kapcsolatokat létesítő 
neuronokra is átterjed. A kutatók által 
használt veszettségvírus csak egyetlen 
szinapszison volt képes átjutni és hor-
dozott egy fluoreszcens fehérjét kódo-
ló gént is, ami terjedésének vizualizását 
tette lehetővé. A vírusok beadása után 
8 nappal szövettani metszeteket készí-
tettek az állatok agyából, és detektál-
ták az elsődleges motoros kéregben a 
veszettségvírus által hordozott fluo-
reszcens fehérjét. Mivel a vírus csak 
egy szinapszison juthatott át, ez azt je-
lenti, hogy a mellső végtagot beidegző 
motoneuronok közvetlen kapcsolat-
ban vannak a motoros kéreg sejtjeivel 
a 3 napos egerekben. Ezután genetikai 
módszerrel jelölték a kérgi idegsejteket. 
A kutatók egy olyan géncsoportba il-
lesztették fluoreszcens fehérje génjét, 
amelyik a fejlődés során csak a kérgi 
idegsejtekben fejeződik ki. A fluoresz-
cens fehérje így csak a kéregből szár-
mazó axonokban jelent meg a gerinc-
velőben, melyek a hátsó köteg mellett 
az oldalsó és a mellső kötegben is meg-
jelentek kétnapos egerekben, 14 napos 
egereknél azonban már csak a hátsó 
kötegben voltak detektálhatók.

Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy az 
egérben is kialakulnak a főemlősöké-
hez hasonló kortikospinális kapcsolatok, 
azonban a fejlődés során eltűnnek. Ez 
a folyamat normális az idegrendszer 
fejlődése során és fontos szerepe van 
benne a plexin nevű fehérjecsalád-
nak. A kutatók ezért megvizsgálták, 
hogyan alakul a kortikospinális pálya 
fejlődése olyan génmanipulált egerek-
ben, amelyekben nem fejeződik ki az 
említett fehérje. Ezekben az egerekben 
még a születés utáni 38. napon is jelen 
voltak az oldalsó és alsó funiculusban 
húzódó kortikospinális axonok. A kö-
vetkező lépés a génmanipulált egerek 
kézügyességének felmérése volt. Eh-
hez több tesztet használtak a kutatók. 
Az egyikben egy vékonyszálú tésztát 
kaptak az egerek, amelyet előszere-
tettel fogyasztanak. A teszten a tészta 
elfogyasztásának időtartama és az evés 
közben történő fogások száma a fő 
mutatók. A plexinnel nem rendelkező 
egerek jobban teljesítettek a kontroll 
állatoknál. A következő feladatban két 
ragasztódarabot helyeznek az állat két 
mellső lábának járófelszínére. Az állat 
igyekszik minél előbb eltávolítani a ra-
gasztókat, az erre fordított idő hosszát 
jegyzik fel a kísérletezők. A plexinnel 
nem rendelkező egerek ebben a fel-
adatban is gyorsabbak voltak. 

A plexin gén az emberben is megtalál-
ható, de a fejlődés során erősen gátlódik 
a kifejeződése a motoros kéreg idegsejt-
jeiben. A kísérletek szerint a plexin gát-
lása alapvető fontosságú ahhoz, hogy a 
főemlősöknél jellemző módon fejlődjön 
a kortikospinális pálya, ami szükséges a 
fokozott ügyesség kialakulásához. Az 
még nem világos, hogy az egerekben 
miért szűnnek meg ezek a kapcsola-
tok. A szerzők azt vetik fel, hogy a 
kortikospinális kapcsolatok eltűnése te-
ret adhat más motoros pályáknak, ami 
a járás javát szolgálhatja, a kézügyesség 
rovására.

ReichaRdt RicháRd

Egy másik faj, a Glaucomys sabrinus, 
az északi repülőmókus leírására 1801-
ben került sor. Egyedei általában na-
gyobbak, mint a Glaucomys volans. Az 
északi repülőmókus gyakori az Alaszka 
és Kanada nagy részét borító tűlevelű 
erdőkben, innen terjedt el dél felé a ha-
sonló élőhelyekre Észak-Amerika nagy 
hegyláncain keresztül, mint amilyen a 
Sziklás-hegység, a Kaszkádok, a Sierra 
Nevada, és az Appalache-hegység.

Az Újvilág repülőmókusa, kicsi, éj-
szakai életmódot folytató állat, mely 
ügyesen siklik a levegőben és erdőkben 
él. Éjszakai életmódja miatt az ember 
ritkán találkozik vele. A repülőmóku-
sok szoros értelemben nem repülnek 
úgy, mint a denevérek vagy a mada-
rak. Inkább fáról fára siklanak úgy, 
hogy kifeszítik a szőrrel borított bőr-
hártyáikat, melyek a csuklóktól a hátsó 
lábi bokákig nyúlnak. Tollszerű farkuk 
további emelést biztosít, és kormányla-
pátként használják. Akár 100 métert 
is képesek siklani, és éles kanyarokat 
bevenni a levegőben, farkukkal kor-
mányozva. A siklómembránok alakját 
és feszességét végtagjaik mozgatásával 
szabályozzák a „repülés” alatt.

A repülőmókus jártassága a levegő-
ben annál inkább figyelemre méltó, 
hogy gyakran sűrű erdőben, sötét éj-
szaka kell navigálnia. Nagy szemének 
köszönhetően kitűnő a látása, de még 
nem tudjuk, hogyan képes navigálni és 
megbecsülni a távolságot.

(Humboldt State University)

Az emberi gerincvelő keresztmetszete,  
kékkel a kortikospinális pálya az oldalsó  

és mellső kötegben 
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Eltűnhetnek  
a svájci gleccserek

Geológusok szerint nem lehet 
megmenteni a svájci gleccsere-

ket, az évszázad végére csak-
nem teljesen eltűnhetnek – 
számolt be róla a Tages-
Anzeiger című svájci lap. Még 
a szén-dioxid-kibocsátás csök-
ken té sé re tett legnagyobb erő-
feszítések árán sem lehet 
megakadályozni, hogy 2100-
ra elolvadjon a svájci jégárak 
80–90 százaléka – írta a lap, 
hivatkozva Matthias Huss, a 
zürichi Szövetségi Műszaki 
Főiskola (ETH) glacioló-
gusának elemzésére. A kutató meg-
állapításai szerint hazája gleccserei-
nek kiterjedése a kis jégkorszak 

idején, 1850 körül volt a legna-
gyobb, területük akkoriban elérte 
az 1735 négyzetkilométert, ami 
megfelel Zürich kanton méretének. 
Mostanra azonban már csak 890 

négyzetkilométernyi a kiterjedé-
sük, 166 év alatt tehát a felére csök-
kent a méretük. 

A jégmennyiség is drámaian csök-
kent: becslések szerint 1850-ben még 
körülbelül 130 köbkilométer volt, 
2016-ban viszont már 60 százalékkal 
kevesebb, mindössze 54 köbkilomé-

tert tett ki. Tavaly majdnem egy 
köbkilométernyi térfogatot, azaz 
mintegy 900 milliárd liternyi vizet 
veszítettek a jégárak Svájcban. 
Mindez a gleccserek számának 
csökkenését is maga után vonta: 
1973-ban még 2150 gleccsert tar-
tottak számon, jelenleg már csak 
1400-at. A gleccserek évmilliók 
óta zsugorodnak, 20 ezer évvel 
ezelőtt például még Svájc teljes 
területét jég fedte, az utóbbi 150 
évben azonban felgyorsult a légkör 

felmelegedése és ezzel együtt a glecs-
cserek olvadása is. 

(www.greenfo.hu) 

Variációk ismeretszerzésre 
– vidráknál

A lkalmazkodás a környezethez szá-
mos állatfaj esetében tanulás révén 

történhet. Tanulni azonban sokféle 
módon lehet, például egy új ismeretet 
elsajátíthat az egyed a saját próbálko-
zásai során (próba-szerencse módszer); 
illetve úgy is, hogy ellesi másoktól a 
megoldást (szociális tanulás). Mind-
két módszer széles körben elterjedt, 
azonban előfordulásukat számos té-
nyező, így például a feladat típusa, az 
egyed jellegzetességei, vagy éppen a 
fajra jellemző társas viszonyok is be-
folyásolhatják. Ez azt jelenti, hogy 
általánosságban nem jelenthető ki, 
hogy az egyéni vagy a szociális isme-
retszerzés fejlettebb/ jobb lenne – ezt 
az adott feladat, illetve a faj és az 
egyed adottságai fogják eldönteni.

A szociális tanulás vizsgálatának 
megvannak a „jól bevált” fajai (fő-
emlősök, rágcsálók, varjúféle ma-
darak stb.) – brit kutatók nemrég 
azonban egy ilyen szempontból 
még nem kutatott állatcsoportot 
teszteltek – vidrákat. Tanulmá-
nyukban az volt a fő kérdés, vajon 
a szociális és egyéni ismeretszerzés 
eltérő mértékben fog-e megjelenni 
két vidrafajnál, ha azok természe-
tes táplálékszerzési módszere eltér 

a kooperáció mértékében. 
Választásuk két, délkelet-
ázsiai fajra esett, mindkettő 
csoportos életmódot foly-
tat. Míg azonban a sima-
szőrű vidra a természetben 
összehangolt csapatmunká-
val halakat fog, a törpevid-
rák (avagy ázsiai kiskarmú 
vidrák) egyéni munkával 
kagylókat, rákokat keres-
gélnek. A kutatók mindkét 
faj esetében állatkertben 
élő csoportokat teszteltek, 
mégpedig úgy, hogy újfaj-
ta problémafeladatok elé 
állították az egyedeket. Naponta 
változó típusú, de azonos elven mű-
ködő feladatokat kellett a vidrák-
nak megoldani – műanyag dobozba 
zárt eledelt kellett megszerezniük a 
doboz tetejének kinyitásával. A hat-
hét egyedet számláló vidracsoportok 
mindig annyi dobozt kaptak, hogy 
minden egyednek jusson saját fel-
adat, tehát ne veszekedjenek az álla-
tok. A kísérlet mindig addig zajlott, 
amíg minden dobozt kinyitottak az 
egyedek, vagy már három órája nem 
nyúlt senki a megmaradt dobozok-
hoz. A kutatók megfigyelték, hogy 
az egyes vidrák egymással milyen 
szoros kapcsolatban álltak, és ezt ala-
pul véve elemezték ki, hogy a dobo-
zok kinyitása társról-társra terjedő 
módon, vagy ehelyett inkább egyéni 
„feltalálás” révén történt-e.

Az eredmények azt mutatták, hogy 
a simaszőrű vidrák esetében szin-

ÉT-ETOLÓGIA

te mindig volt egy eredeti feltaláló 
egyed, és a többiek az ő doboznyitási 
tevékenységét megfigyelve jutottak 
el a megoldásig. A törpevidrák ezzel 
szemben egyéni próbálkozás révén 
oldották meg a feladatot, nem figyel-
ték a társaik tevékenységét. Mindez 
jól illeszkedik az említett fajok táp-
lálkozásökológiájához. A csapatban 
halászó simaszőrű vidrák egyrészt 
természetes környezetükben is össze-
hangoltan kell, hogy tevékenykedje-
nek, másrészt számukra a doboznyi-
tás kevésbé testhezálló feladat. Ilyen 
problémával szembesülve méginkább 
várható, hogy egymást figyeljék. A 
törpevidráknak ezzel szemben „job-
ban fekszik” a próba-szerencse mód-
szer, hiszen a természetben is egyma-
guk szerzik a táplálékukat, kevésbé 
vannak felkészülve arra, hogy má-
sokra figyeljenek. 

PongRácz PéteR

Tábla jelzi az Alpokban a gleccser 2005. évi határát
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

könnyedén elvégzi. 23. Simított (ing). 24. Fia lehet, lánya nem! 26. Svéd 
kikötőváros, Anita Ekberg szülőhelye. 27. ... Iglesias; spanyol énekes. 
30. Egykori iskolatípus. 31. Házastárs. 32. Itt terjedtek el a szóban 
forgó szőlőalanyok. 33. Barnásvörös. 35. ... Croce; híres templom 
Firenzében. 37. A protaktínium vegyjele.

Múlt heti megfejtésünk: Kürti Miklós, a molekuláris gasztronómia 
atyja. 

Évezredes múltú szőlőtermesztő ország lévén nem vélet-
len, hogy a hegyvidéki szőlőültetvényeken világszerte 
ma is az egyik legtöbbet telepített szőlőalanyfajtát éppen 
hazánkfia nemesítette ki, róla szól az e heti rejtvényük is 
(vízszintes 1., vízszintes 23. és függőleges 32.). Jó fejtést 
kívánunk!  

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekerete-
zett négyzetet. A 34-es számunkban elkezdődő, 17 
hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – 
helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve született, Kos-
suth-díjas anatómus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A nemesítő neve. 10. Vízszint csök-
kenése. 11. Tragikus sorsú amerikai színész (James, 
1931–1955). 12. Rendezett sorban halad. 13. Település 
a Hevesi-síkon. 14. Ág, németül. 15. Hazai írószermár-
ka. 17. ... gros; nagyban. 18. Félszáz! 20. V forma (két 
szó). 23. A kísérleti telep helye. 25. Vallási épület. 27. 
Ajtó közepe! 28. ... Roma; olasz sportklub. 29. Ógörög 
törzs oszlopos tagja! 31. Szalad. 32. ... Koukalová; cseh 
teniszezőnő. 34. Sansz, kedvező lehetőség. 36. Zúduló, áradó. 37. Hon.

FÜGGŐLEGES: 1. Kikeleti. 2. Hősköltemény. 3. Bakfark Bálint hang-
szere. 4. Világbajnok (1970) brazil labdarúgó, eredeti neve Jonas 
Eduardo Américo. 5. ...-medence; terület a Balaton-felvidéken. 6. Nem-
különben. 7. Turay ...; néhai színművésznő. 8. Atlétikai dobószer. 9. 
... Loa; működő hawaii vulkán csúcsa. 13. Hosszú ideig. 16. Finoman 
utaló. 19. Viszolygást kifejező indulatszó. 21. Ancsa. 22. Meg se ... neki; 
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„Nagy nevek örökösei … nagy köteles
ségeket is örökölnek.” Ez az intelem 
kíséri végig életútján Gróf Széche
nyi Ödönt, Gróf Széchenyi István 
fiát, a Fővárosi Tűzoltóság létreho-
zóját és Főparancsnokát, a Magyar 
Országos Tűzoltószövetség első el-
nökét, a Konstanti-

nápolyi Tűzoltóság megszervezőjét. Apja 
nyomdokain haladva különböző nemzeti 
egyesületek, szakmai társulások és gaz-
dasági társaságok alapításán is munkál-
kodott. Közel másfél évszázada szervezte 
meg a főváros önkéntes tűzoltó egyletét, 
majd kezdeményezte a hivatásos állami 
tűzoltóság felállítását, a Magyar Orszá-
gos Tűzoltószövetség megalakítását is. 

A magyar tűzvédelem történetének át-
tekintésével kezdődik a Katasztrófavéde-
lem Központi Múzeumának Nagy nevek örökösei cí-
mű kiállítása, majd részletesen bemutatja Széchenyi Ist-
ván 1839-ben született ifjabbik gyermekének sokszínű 
életútját. Vállalkozó, neves közéleti és társasági szemé-
lyiség, legendás sportember, hajóskapitány és zeneszerző. 
Budapest fejlesztéséért végzett tevékenységeinek egyik 
ma is működő emléke a Budavári Sikló. Gróf Széchenyi 
Ödön 1922-ben hunyt el, konstantinápolyi pasaként. A 
kiállítás középpontjában az ő fordulatos élete állt. A ma-
gyar tűzoltók benne tisztelik szervezetük, hivatásuk ha-
zai megalapítóját. 

A december 31-ig látható kiállítás hangsúlyos részét 
képezik a magyar tűzoltó feltalálók és találmányaik. 

Egy felekezethez, vallási cso-
porthoz való tartozás ma is le-
het kiváltó oka annak, hogy 
valaki üldözötté, áldozattá vál-
jon. A legtöbb támadás a val-

lási diszkriminációt vizsgáló intézetek kutatásai alapján a 
keresztényeket éri. Különösen súlyos a helyzet a Közel-Ke-
leten, a kereszténység bölcsőjében, ahol kétezer éves keresz-
tény közösségek megmaradását fenyegeti veszély.

A közel-keleti keresztény közösségek apadása kétségbe-
ejtő méreteket öltött az elmúlt években. Reménységet 
tápláló fejleményekre és kezdeményezésekre is találunk 
azonban példát. Világszerte egyre több erőfeszítés törté-
nik, amelyeknek célja a probléma hangsúlyozása mellett 
az otthonmaradás, az újjáépítés és a hazatérés elősegítése.

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb, Kereszt-tűzben 
című kiállításának célja, hogy tudományos alapokra helyez-
ve, történetileg és szakmailag alátámasztva felhívja a figyel-
met a Közel-Keleten zajló folyamatokra, rámutatasson a 
helyzet tarthatatlanságára, feltárja az okokat, és felvázolja a 
következményeket. A tárlat október 31-ig tart nyitva.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Idén hatvanadik alka-
lommal rendezik meg az 
egyik legismertebb és leg-
népszerűbb sajtófotó ki- 
ál lítást.  A World Press 
Photo a világ számos or-
szágában bemutatott ván-
dortárlat, amelyet nálunk 
ezúttal is a Néprajzi Mú-
zeum látja vendégül 
szeptember 22-től októ-
ber 23-ig.

A World Press Photo pá-
lyázatra – amit az 1955-
ben alakult, azonos nevű 
független nonprofit szer-
vezet ír ki minden évben 
azzal a céllal, hogy a sajtó-
fotó és a dokumentarista 

fotográfia népszerűsítésén keresztül támogassa az infor-
máció áramlását – idén 126 ország 5034 fotóriportere 
összesen 80 408 fotóval nevezett. A World Press Photo 
folyamatosan bővülő archívuma fontos része történel-
münk vizuális megjelenítésének, szerkesztőinek szándé-
ka az, hogy segítségével jobban megérthessük, mi törté-
nik körülöttünk a világban. 

A World Press Photo nálunk ezúttal kísérőkiállítást is 
kapott: Máté Bence természetfotós Láthatatlanul című tár-
latát nézhetik meg a sajtófotó-kiállításra érkezők. Máté 
Bence 2010-ben Londonban, a Marvel of Ants (Árnyjá-
ték) című képével elnyerte a természetfotózás Oscar-díjá-
nak tartott, „Az év természetfotósa 2010” címet.

Az ezerszínű Andalúziából 
kapunk egy kis ízelítőt Iva
nics Andrea szerkesztő-rende-
ző és párja, az operatőr Mo

hai Márton közös, Andalúzián át című fotókiállításán a 
Cervantes Intézetben. Hogy mi jellemzi Andalúziát? 
Nap, tenger, a flamenco, na meg a mór pompa.

A közel nyolcszáz évig tartó arab (mór) uralom alatt 
olyan káprázatos épületek születtek ezen a varázslatos 
vidéken, mint az Alhambra 
Granadában vagy a Mezquita 
Córdobában és még megany-
nyi mór mecset. „Két hét an
dalúziai forgatásunk során 
olyan sok csodát sikerült nem
csak filmen, de fotókon is meg
örökítenünk, hogy ezzel a kiállítással szeretnénk egy kis ízelí
tőt adni az andalúz sokszínűségről. Remélve, hogy sokan ked
vet kapnak és személyesen is átélik Andalúzia varázslatos vi
lágát” – árulták el az alkotók. A tárlat október 16-ig 
látogatható.

Tűzgróf

Üldözve Nap, tenger, flamenco

World Press Photo
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A hátlapon
Ricinus
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A növények és állatok kapcsolatának 
különös esete, amikor a nevük köti 
össze őket. A ricinus (Ricinus communis) 
nevét a kullancsról kapta (a latin ricinus 
jelentése: kullancs), mert magja egy jól-
lakott kullancsra emlékeztet. 

A kutyatejfélék családjába (Euphor
biaceae) tartozó faj 8–12 méter magas 
cserje, jóllehet a mérsékelt övi területe-
ken egynyári növényként ültetik és leg-
feljebb 1–2 méteres. Vastag, húsos szára 
vöröses árnyalatú, többé-kevésbé ba-
rázdált. Hosszú nyelű, fél métert is elérő 
levelei tenyeresen hasadtak. Virágai tö-
mött virágzatban nyílnak, felül a ter-
mősök, alul a porzósok. Szélmegporzá-
sú növény, előbb a termős, később a 
porzós virágok nyílnak. A lepellevelek-
kel burkolt porzós virágok a többszörö-
sen elágazó sárga porzók révén temér-
dek virágport engednek szabadjára. A 
termős virágokat öt piros, sziromszerű 
lepellevél veszi körül, a termő hárombi-
béjű. A lágy tüskékkel borított, három-
rekeszű toktermésben három, barnásan 
márványozott mintázatú mag érik.

Dísz- és gyógynövényként sokféle, 
színben és méretben változó fajtáját ül-
tetik. Minden része, de különösen 
magja halálosan mérgező, ennek elle-
nére ismert gyógynövény is. A magból 
préselt ricinusolajat felfőzéssel még 
tisztítják, hogy a mérgező ricint teljesen 
eltávolítsák belőle. A ricinusolaj közis-
mert hashajtó és hajerősítő, bőrápoló, 
valamint műszeripari olaj is.

Őshazája Északkelet-Afrikától Kö-
zel-Keletig terjed, a trópusi vidékeken 
sokfelé kivadult. A ricinusolajat az ősi 
egyiptomi és mezopotámiai orvoslás is 
számontartotta. A Bibliában ugyan-
csak szerepel ez a Szentföldön is gya-
kori, a nedvesebb vádikban, útszélen 
helyenként sűrű bozótot alkotó cserje. 
A kutatók Jónás történetében a gyors 
növekedésű, árnyékot vető, nagy levelű 
növényt – héberül a qiqayont – a rici-
nussal azonosították.

Kép és fotó: Fráter erzsébet
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Az	élő	emberi	örökség	részei
A solymászat a solymászmadarakkal 
történő hagyományőrző vadászati 
mód. A solymászmadár szabadon repül 
és vadon élő zsákmányt ejt, genetikai-
lag determinált fogékonyságával. Eu-
rópa népei közül talán az egyetlen a 
magyar, amelynek származása, törté-
nete egybeolvad a solymászattal. A ma-
gyar nép eredetmondája ugyanis a Tu-
rulhoz, vagyis a sólyomhoz kötődik.

A	Rózsaszín-	és	Fehér-teraszok	
legendája
A különleges képződmények Új-Zé-
land legendákkal övezett természeti 
csodáinak számítottak, ám a 
Tarawera-vulkán 1886. június 10-i ki-
törése után eltűntek. Az ezt követő 131 
év a találgatások, tudományos és fél-
tudományos elméletek születésének 
időszaka volt arra nézve, hogy mi tör-
ténhetett a teraszokkal. 

A	százéves	fókaszőrme	titka
Amikor az Antarktiszon található 
McMurdo Állomás kutatói végeznek 
a terepmunkával, akkor gyakran 
meglátogatnak három, közelben álló 
faházat, melyet az 1900-as évek ele-
jén épített két Anktartisz-kutató. Da-
niel Costa és Luis Hückstädt a 
Weddell-fókákat tanulmányozta, és 
egyik szabadnapjukon ellátogattak az 
említett faházakba. 
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