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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány (ÉT) közös ismeretterjesztő cikkpá-
lyázatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutató-
inak és hallgatóinak: BME kutató és BME hallgató kate-
góriában. Olyan, kutatási projektekhez vagy TDK-
dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat vá-
runk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. A díjazott 
írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak 
kutatási tevékenységük további eredményes folytatása 
érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
Kutatók: 1. helyezett: 125 000 forint; 2. helyezett: 

100 000 forint; 3. helyezett: 75 000 forint.

Hallgatók: 1. ösztöndíj: 100 000 forint; 2. ösztöndíj: 
75 000 forint; 3. ösztöndíj: 50 000 forint.

A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztá-
sára a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a díjazás-
ban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes 
írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen,  egyidejűleg az alábbi 
két címre: eltud@eletestudomany.hu és ppai@mail.bme.
hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT 
cikkpályázat! Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és 
az illetékes tanszékvezető által aláírt pályázati lapot. 
(Megtalálható a részletes kiírással együtt a proprogressio.hu 
oldalon.) A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter 
(szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval 
(az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képalá-
írásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesz-
tő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcik-
kek formai és tartalmi előírásait kövessék, például ne tar-
talmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb. 

A pályázatok beküldésének határideje 2019. március 18., hétfő.
A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Illusztráció a Huszáröltözék 
  textiltechnikai szemmel című cikkhez
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A kutatók sejttenyészeteket fertőz-
tek P. gingivalis-szal, aztán bizonyos 
idő elteltével olyan fluoreszcensen 
jelölt antitesteket adtak a minták-
hoz, amelyek a tau fehérjéhez képe-
sek kötni. A fertőzött sejttenyésze-
tekben a tau mennyisége lecsökkent, 
ami arra utal, hogy a baktériumok 
valóban bontják a tau fehérjét.

A kutatók ezek után egereket fer-
tőztek a baktériummal, szájon át. 
Az állatoknál hat héttel később az 
agyban is kimutatható volt a bakté-
rium és egyeseknél az amiloid-béta 
mennyisége is megnőtt az agyban. 
Voltak azonban olyan egerek, ame-
lyeket a baktérium egy olyan válto-
zatával fertőzték, ami nem volt ké-
pes gingipainokat termelni, ezeknél 
nem növekedett meg az amiloid-
béta mennyisége, tehát az amiloid-béta 
mennyisége is összefüggésben van a 
baktérium által okozott fertőzéssel. 
Ezek az eredmények arra utalnak, 
hogy a P. gingivalis a szájüregből az 
agyba is eljuthat, ahol kiválthatja az 
Alzheimer-kórra jellemző mindkét 
szövettani elváltozást. A kutatók 
végül a gingipain gátlószereivel 
kapcsolatos kísérleteiket közölték. 
Az egyik vegyület rendszeres ada-
golása megakadályozta a bakteriális 
fertőzés szövődményeit fiatal ege-
rekben, illetve felnőtt egerekban a 
hippokampális idegsejtek pusztulá-
sát is jelentősen lecsökkentette.

Összességében a kísérletsorozat 
arra utal, hogy az Alzheimer-kór-
ra jellemző szövettani elváltozások 
hátterében részben a Porphyromonas 
gingivalis baktérium áll. Az eredmé-
nyek igen meggyőzőek, több, vi-
szonylag új kutatásra építenek, ráadá-
sul néhány klasszikus megfigyelést is 
jól magyaráznak: például a Down-
szindrómás személyeknél igen fiata-
lon jelentkeznek az Alzheimer-kór 
jellegzetes tünetei és a szövettani el-
változások is, emellett a betegeknél 
viszonylag gyakori a fiatal korban 
jelentkező, makacs foggyökérgyul-
ladás. A P. gingivalis által termelt 
fehérjebontó enzimek működését 
gátló anyagok hatásosnak bizonyul-
tak a neurodegeneratív folyamatok 
akadályozásában és ezeknek már a 
klinikai tesztelése is folyamatban 
van. (A témához kapcsolódóan lásd 
e heti számunkban az Idegsejt-károsító 
gyulladások és fertőzések című cik-
künket – A szerk.)

ReichaRdt RicháRd

Bakteriális fertőzés                            
az Alzheimer-kór       
hátterében?

Nagy port kavart egy idén janu-
árban publikált kutatás, melynek 
eredményei arra utalnak, hogy 
az Alzheimer-kór kialakulásá-
nak hátterében fontos szerepet 
játszik egy többnyire a szájüreg-
ben tanyázó baktériumfaj.

Az Alzheimer-kór egy neuro-
degeneratív betegség, ami általá-
ban 60 éves kor felett jelentkezik. 
A populáció több, mint 1 százalékát 
érinti, a legjellegzetesebb tünetek 
között említhetők az emlékezeti, ko-
ordinációs, de még az érzelmi zava-
rok is. Az Alzheimer-kórra jellemző 
néhány szövettani elváltozás, ezek az 
amiloid-bétából felépülő, idegsejte-
ken kívül elhelyezkedő lerakódások 
és a sejtváz felépítésében fontos tau 
fehérjékből felépülő, az idegsejteken 
belül elhelyezkedő kötegek.

Az utóbbi néhány évben sorra je-
lentek meg az olyan eredmények, 
melyek szerint az Alzheimer-kór le-
folyásában kiemelt szerepe van az im-
munfolyamatoknak. Az is kiderült, 
hogy az amiloid-béta antimikrobiális 
hatású peptid, vagyis a kórokozók 
elleni védelem a feladata. Néhány 
újabb kutatás pedig a krónikus fog-
gyökérhártya-gyulladással és annak 
okozójával, a Porphyromonas gingivalis 
nevű baktériummal hozta kapcsolat-
ba az Alzheimer-kórt. A P. gingivalis 

a krónikus foggyökérgyulladásban 
szenvedő betegek szájüregében ta-
lálható, de (alacsonyabb mennyi-
ségben) az egészséges személyek 
közel negyedének szájüregéből is 
kimutatható. A rágás vagy a fog-
mosás során a baktérium bekerül-
het a véráramba és így a szervezet 
más pontjaira is eljuthat. A bakté-
rium gingipainokat termel, ame-
lyek fehérjebontó enzimek, ezek 
segítik a baktérium elszaporodását 
a gazdatestben.

Ezeken a friss eredményeken alapult 
az a kísérletsorozat, ami az Alzheimer-
kór és a P. gingivalis kapcsolatának 
alaposabb feltárását célozta. A ku-
tatók először Alzheimer-kóros be-
tegek agyából származó mintákon 
próbálták kimutatni a baktérium 
által termelt gingipainok jelenlétét. 
Az Alzheimer-kóros betegek agyá-
ban lévő gingipainok mennyisége 
nagyobb volt, mint az egészséges 
kontrollok agyában mért érté-
kek, ráadásul a gingipainok na-
gyobb mennyisége együttjárt a 
taukötegek fokozott mennyisé-
gével is. Ezután tíz Alzheimer-
kórral diagnosztizált beteg testfolya-
dékait vizsgálták a kutatók: minden 
nyálmintában megtalálható volt a 
P. gingivalis és hét betegnél az agyge-
rincvelői folyadékban is kimutatták.

Mivel a gingipainok fehérjebon-
tó aktivitást mutatnak és a szövet-
tani vizsgálatok szerint gyakran a 
taukötegek közelében helyezkednek 
el, felmerült, hogy a gingipainok 
esetleg a taukötegeket hasítják. 
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Porphyromonas gingivalis baktérium  
(FORRÁS: ALCHETRON.COM)
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szexkromoszómák pont fordítottan 
határozzák meg a születendő utód 
nemét, mint az emlősökben. Egy-
részt nem X és Y alakúak, hanem in-
kább Z és W. Másrészt a petesejtekben 
lehet Z vagy W nemi kromoszóma, 
amely a spermium hordozta egyöntetű 
Z kromoszómával áll párba.

A günandromorf gerinces egyedek 
neme általában hosszanti testten-
gelyük mentén különbözik, mint-
hogy az embrionális fejlődés idején 
alapvetően a bilaterális (kétoldali) 
szimmetria alakul ki, majd a fejlő-
dés későbbi fázisában a jobb vagy bal 
oldalra került sejtek már kevéssé cse-
rélnek helyet.

Kérdéses, hogy milyen gyakori a 
günandromorfia az állatvilágban va-
lójában. Általában csak azoknál az 
egyedeknél vesszük őket észre, ame-
lyek ivarilag kétalakú (szexuálisan 
dimorf) fajokhoz tartoznak. Belátha-
tó, hogy ha egy faj hímje és a nősténye 
is ugyanolyan színű, akkor ránézésre 

Félig hím,                 
félig nőstény állatok

Egy kardinálispinty tartja láz-
ban az amerikai amatőr ornito-
lógusokat, miután egy szemre 
félig hím, félig nőstény példány 
tűnt fel egy pennsylvaniai ma-
dáretetőnél. A Shirley Caldwell 
és családja által megfigyelt ma-
dár bal oldalát a tojókra jellem-

ző barna rejtőszín borítja, viszont a 
jobb oldala a hímek jellegzetes bíbor 
színeiben pompázik.

A jelenségről megkérdezett Daniel 
Hooper, a Conell Egyetem ornitoló-
giai laboratóriumának munkatársa 
elmondta, hogy noha a madár két 
feléből vett mintákon végzett gene-
tikai vizsgálat nélkül nem lehet biz-
tosat állítani, több mint valószínű, 
hogy itt a günandromorfia esetével 
állunk szemben. Ahogy a kifejezés-
ből sejthető, a günandromorfia olyan 
állatokat jellemez, amelyek mindkét 
nem jellegzetességeit magukon vi-
selik. Bár a günandromorfia nem 
mindennapos jelenség, azt sem lehet 
állítani, hogy olyan ritka lenne, mint 
gondolnánk. A hátterében húzódó 
genetikai mechanizmusok még nem 
teljesen feltártak, de günandromorf 
egyedeket megfigyeltek már a ma-
darak, a hüllők, a rovarok (konkré-
tan a pillangók) és a rákok körében is.

Több folyamat is elképzelhető elmé-
letileg, amelyek révén günandromorf 
egyedek alakulhatnak ki. Előfordul-
hat például, hogy az egyedfejlődés ko-
rai fázisában egy hím és egy nőstény 
embrió összeolvad, és az így eggyé 
vált embrió bizonyos sejtcsoportjai 
hím, más sejtjei viszont nőneműként 
fejlődnek tovább. Az sem lehetetlen, 
hogy a nőstény olyan petesejtet képez, 
amelyben mindkét nemi kromoszó-
ma megtalálható, majd a petesejtet 
megtermékenyítő spermiumok két 
eltérő nemű zigótát képeznek. Ehhez 
fontos tudni, hogy a madaraknál a 

nehezen lehet megmondani, hogy az 
az egyforma barna szín most hím iva-
rú vagy nőivarú sejtekhez tartozik.

Még kevesebbet tudunk a günand-
romorf állatok viselkedéséről, kü-
lönösen a szexuális viselkedésükről. 
Daniel Hooper elmondta, hogy ezek 
a félig hím, félig nőstény állatok ál-
talában terméketlenek, de ez inkább 
csak megfigyelés, mint alátámasz-
tott törvényszerűség. A Caldwellék 
udvarába enni járó kardinálispinty a 
megfigyelések szerint párba állt egy 
hímmel, de az nem egyértelmű, hogy 
a másik madár a párja vagy esetleg az 
apja. Hooper szerint a madarak pe-
tefészkei közül általában csak a balol-
dali működőképes, és mivel ennél az 
egyednél a bal oldal éppen a nőstény 
oldal, így elméletben az sem kizárt, 
hogy termékeny lehet.

A madár agya is érdekes kérdéseket 
vethet fel a tudomány számára, hi-
szen az énekesmadár-hímek agyában 
sokkal több idegi összeköttetés létesül 

A pennsylvaniai madáretetőnél feltűnt günandomorf kardinálispinty
(FOTÓ: SHIRLEY CALDWELL)

Balról: hím, günandromorf és nőstény Pamela lepkék (FORRÁS: NIPAM PATEL/UNIVERSITY OF CHICAGO)
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a különböző agyterületek között, 
hogy komplex éneket legyenek ké-
pesek dalolni. Az agyfejlődés me-
chanizmusának megértéséhez is ér-
tékes információval szolgálhatna a 
günandromorf madarak vizsgálata.

A günandromorfia talán a lepkék 
között a leggyakoribb (vagy leg-
alábbis legismertebb). Minden lepke-
gyűjtő becsben tartja a kollekciójá-
ban található, egyik szárnyuk alap-
ján hím, másik szárnyuk szerint nős-
tény egyedeket. Sőt, vannak olyan 
pillangók is, amelyek csak negyed 
vagy éppen háromnegyed részben 
tartoznak egyik vagy másik nemhez. 

Nipam Patel, a Chicagói Egye-
tem Tengerbiológiai Központjának 
igazgatója évtizedek óta vizsgálja 
a lepkék embrionális fejlődését, és 
ebben a günandromorfia különösen 
hasznos útjelzőként szolgál a számá-
ra. A pillangók egyes területeinek 
látványos hím vagy nőstény nemi jel-
legei ugyanis arról tudósítanak, hogy 
a fejlődés során az egyes sejtek merre 
vándoroltak az állat szervezetében. 

A günandromorf egyedek léte al-
kalmanként megkérdőjelezi az ivari 
meghatározottság régóta fennálló el-
méleteit is. A New York Timesnak nyi-
latkozó Jennifer Graves, a Melbourne-i 
Egyetem kutatója például elmondta, 
hogy korábban úgy gondolták, 
hogy a madarak nemi fejlődését a 

DMRT-1 gén fehérjeterméke hatá-
rozza meg, amely a vérkeringés útján 
eljut a szervezet összes sejtjéhez, és 
ott az ivari kromoszómák által előírt 
nemnek megfelelő fejlődést indukál-
ja. Csakhogy egy, a pennsylvaniai 
kardinálispintyhez hasonló madár, 
amelyben éles határvonal mentén 
különül el a két nem, ezt a mecha-
nizmust legalábbis valószínűtlenné 
teszi. Hiszen a madárnak egységes 
vérkeringése van, a fehérje mindkét 
testfélbe eljuthat, mégis teljesen más-
képp alakul a sejtek fejlődése. 

A nem kialakulása terén tehát 
még sok kérdés vár megválaszolás-
ra a jövőben.

Kovács MáRK

Csudafy tábornok 
síremléke Luccában

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 170 évvel ezelőt-
ti tavaszi hadjáratbeli magyar 
honvéd diadalai után az orosz 
beavatkozás véget vetett a kato-
nai sikereknek, fegyverletétel, 
majd véres megtorlás követke-
zett Magyarországon. A tisz-

tikar egy részét kivégezték, más 
részét börtönbe vetették, voltak, 
akik azonnal száműzetésbe mene-
kültek. Mások börtönbüntetésük 
után távoztak külföldre. 

Közéjük tartozott a bécsújhelyi 
katonai akadémiát végzett Wunder 
von Wundenburg (később Csudafy) 
Mihály honvéd őrnagy, akinek ha-
lálbüntetését várfogságra változtat-
ták, majd kegyelemmel szabadult. 
1860-ban Olaszországba ment, ahol 
Türr István segédtisztjeként, Garibal-
di tisztjeként részt vett a Habsburg-
ellenes harcokban, az olaszországi 
magyar légióban. Az olasz egyesí-
tési küzdelmek után tábornokként 
Róma városának parancsnoka lett, a 
hadtörténet Viktor Emmánuel király 
főhadsegédjeként tartja számon. 

Idősödő korára Csudafy tábornok 
a toszkán vidék észak-nyugati ré-
szén fekvő Luccában állapodott meg, 
ahol síremléke is található. Egy nagy 
kőkereszt előtt kecses nőalak, szé-
pen redőzött, leomló ruhában vonja 
magára a figyelmet. Az olasz nyel-
ven bevésett sírfelirat magyarul így 
szól: „Nemes Wundenburgi Csudafy 
Wunder Mihály tábornok / szüle-
tett Dedenburgban 1827. ápr. 16-án / 
meghalt Luccában 1904. szept. 25-én”. 
Olasz felesége együtt nyugszik vele, rá 
a „szeretett Elisánknak” véset utal.

cseRMáK Zoltán

Különböző “nemi összetételű” Morpho menelaus lepkék. A fölső sor első és második helyén 
egy teljesen hím és egy teljesen nőstény egyed, a többi mind günandromorf.

(FORRÁS: NIPAM PATEL/UNIVERSITY OF CHICAGO)
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Az innovációknak a kutatás-
fejlesztésre, az új tudás előál-
lítására, azaz az új tudomá-

nyos (T) és technológiai (T) eredmé-
nyekre épülő innovációkat (I) nevez-
zük TTI módnak. Ez a mód a 
hangsúlyt a tudományos humántőke 
és az innovációs infrastruktúra fon-
tosságára helyezi, a tudományos hu-
mántőkét a természettudományban 
PhD fokozatot szerzettek számával, 
továbbá az innovációs projektekben 
fejlesztőmérnökként dolgozó alkal-
mazottak számával mérve. A munká-
juk az analitikus tudásra, főként a szé-
les körben hozzáférhető tudományos 
és műszaki tudást tartalmazó szaba-
dalmakra, szakmai publikációkra 
(Polányi kifejezésével: kodifikált tu-
dásra) épül. Az innovációs folyamat-
nak jelentős húzóereje a kutatás-fej-
lesztés, az invenciók létrehozása.

A másik, a gyakorlati életben gyako-
ri, ám a szakpolitikában kevés figyel-
met kapott innovációs mód a gyakor-
latra, a tapasztalati tudásra építő tanu-
lásra és a szereplők közötti interakció 
folyamatára épül. A tanulás, az új tu-
dás megszerzése történhet valaminek 
a munkafolyamatán (doing), a dolgok 
használatán (using) és az interakciókon 
(interacting) keresztül. A különböző 
személyek és szervezetek közötti in-
formális interakciók során számos, 
csak a szereplők belső tudás-elemeként 
létező ismeret (Polányi kifejezésével: 
hallgatólagos tudása) járul hozzá a 
kompetenciák kiépítéséhez. Ezt a mó-
dot az angol rövidítése alapján DUI 
(Doing, Using, Interacting) módnak 

AZ ÜZLETI  INNOVÁCIÓK KÉT MÓDJA

HONNAN ERED  
AZ ÚJDONSÁG?

Sok szó esik manapság a kutatás és az innováció viszonyáról. Érdemes tisztázni az üzleti innovációk 
és a kutatás kapcsolatát, megkülönböztetve az innovációk két módját. Bár a mindennapi életben 
mindkét mód jelenlétének sok évtizedes múltja van, de viszonylag rövid idő óta foglalkozik velük a 
szakirodalom. A két mód alapvetően a tanulás, és a tudás generálása, az innovációk forrása szerint 
különbözik egymástól. Az innovációk egy része a szisztematikus kutatásra épül, míg más része a 

gyakorlati tapasztalatra, a felhasználók és a szállítók jelzéseire.

Promoció



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/11   327

intézményekkel, az akadémiai inté-
zetekkel való kapcsolataik lehetnek 
közép-, vagy akár hosszú távú kuta-
tás-fejlesztési együttműködések is, 
ezek körébe a célzott alapkutatások, 
az alkalmazott kutatások és a kísér-
leti fejlesztések tartoznak. A TTI 
módot alkalmazó vállalatok kezde-
ményezői a K+F hálózatok kialakí-
tásának és az együttműködésnek, 
amelyekben az egyetemeknek és ku-
tató intézeteknek fontos szerep jut.

A DUI mód esetén dominánsak a 
vállalatok partneri megállapodásai a 
vevőkkel, a szállítókkal, a verseny-
társakkal. Ha létrejön együttmű-
ködés, az nem kutatási, hanem fej-
lesztési jellegű, és a vállalatok part-
nerei leggyakrabban a felsőoktatási 
intézmények műszaki karai, illetve a 

technológiai intézetek. Általában 
ezek a vállalatok nem kezdeményezői 
a K+F hálózatoknak, de igyekeznek 
bekapcsolódni azokba.

A kétféle mód megjelenhet önállóan, 
de a vállalatok gyakran alkalmazzák e 
két mód szerinti stratégia keverékét. 
Azoknak az országoknak a tapasztala-
ta szerint, ahol ilyen vizsgálatok foly-
tak (Dánia, Norvégia, Svédország és 
Kanada), a TTI mód szerinti innová-
ciók intenzív alkalmazóinak sikeressé-
ge erősen függ attól, hogy képesek-e 
ugyanakkor a DUI mód szerinti inno-
vációkra is. A kombinált alkalmazás-
nak nagyobb hatása van az innovációs 
kibocsátásra, mint külön-külön az 
egyik vagy másik módnak. A két mód 
kombinációjától azt lehet várni, hogy a 
DUI mód hozzájárul az innovációk 

nevezik. A DUI mód számára a hu-
mántőkét a releváns szakterületen 
(mechanika, elektronika, vegyészet 
stb.) dolgozó mérnökök és techniku-
sok képviselik, akiknek a munkája 
döntően szintetizáló tudáson alapul.

Az innovációk módja alapvetően 
befolyásolja az innováció újdonsági 
fokát, ami a versenynek fontos ténye-
zője. Általánosságban az innovációk 
TTI módjának inkább a technológiai 
innovációkra van hatása és kevésbé 
befolyásolják az üzleti modell, a me-
nedzsment, a marketing innováció-
kat. Az áttörő technológiákhoz, így 
az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó innováci-
ók döntő mértékben építenek a TTI 
módra. Itt jegyezzük meg, hogy az 
Ipar 4.0 és a fenntartható fejlődés igé-
nyének előtérbe kerülése időszakában 
egyre több jele van annak, hogy a 
természet- és műszaki-tudományi 
szakemberek mellett fontos a társa-
dalom-, illetve a humántudományi 
szakemberek bekapcsolódása is a TTI 
mód szerinti innovációs projektekbe.

A meglévő keretek között jelentős 
fejlesztésre épülő innovációk mind a 
két módhoz tartozhatnak, míg a kis 
lépésekben megvalósuló technológi-
ai módosítások nagyrészt a DUI 
módra épülnek. A DUI mód hatása 
a TTI módnál erőteljesebb a mana-
gement-, szervezeti-, marketing-, 
üzletimodell-innovációk esetében. 
A két mód fontosabb karakteriszti-
káit foglalja össze a táblázat.

Az egyes módoknak megfelelően 
különböző lehet az innovatív válla-
latok együttműködési partnersége. 
A TTI mód esetén a vállalatok jel-
lemző partnerei a kutatás-fejlesztési 
tevékenységet végző szervezetek 
(egyetemek, technológiai közpon-
tok, kutató laboratóriumok, illetve 
konzultáns cégek). A felsőoktatási 

Az innovációk két módjának jellemzői
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A külföldön K+F tevékenységet 
folytató partnerekkel való együtt-
működés is segíti az innovációkat. 
Ez nem jelenti azt, hogy a fogadó or-
szágoknak (például poszt-szovjet 
országok) le kellene mondaniuk a 
TTI mód szerinti innovációról, de 
azt igen, hogy a DUI mód kihasz-
nálásával sokkal szélesebb körben 
válhatnak innovatívvá a vállalako-
zásaik.

szempontjából fontos tudományos 
eredmények megerősítéséhez, és ezzel 
egyidejűleg katalizálja az intenzívebb 
üzleti interakciókat, amelyek gaz-
dagítják az innovációs kibocsátást. 
A DUI módnak abban is fontos szere-
pe van, hogy az áttörő kutatás-fejlesz-
tési eredményekre épülő innovációk 
bevezetését követően, az új technoló-
gia használatának első fázisában szá-
mos kumulatív javítással növeljék an-
nak hatékonyságát. Egy-egy vállalat 
innovációs teljesítményének hasznára 
válik, ha képes magába szívni a tudo-
mányos eredményekre és a tapasztalati 
tudásra épülő inputokat.

A kevésbé fejlett, mérsékelten inno-
vatív országok számára nehezebb a 
TTI és a DUI mód szerinti innováci-
ók kombinálása, mivel a kutatás-fej-
lesztési eredményekre épülő innová-
ciókra kedvezőtlenül hathat például a 
képzettek alacsony aránya a népesség-
ben, a szegényes innovációs infrastruk-
túra. A külföldi tőkebefektetések és az 
azokkal esetleg beáramló, a korábbiak-
nál korszerűbb technika akkor szolgálja 
a használat és a munkavégzés során tör-
ténő innovációkat, ha olyan munkaerő 
áll rendelkezésre, amely képes a beren-
dezésekben meglévő tudás felszívására.

A kétféle, a TTI és DUI innovációs 
mód megkülönböztetése nemcsak a 
vállalatok, az egyetemek, és más 
K+F szervezetek szempontjából 
fontos, hanem az innovációs politika 
szempontjából is. Ha a kétféle mód 
jelenlétéről, kombinációjáról megfe-
lelő tények állnak a szakpolitikát ku-
tatók, elemzők és a politikaformálók 
rendelkezésére, az elősegíti, hogy 
olyan programokat, valamint ösztön-
ző- és támogató formákat alakítsanak 
ki, amelyek hozzájárulnak az ország 
innovációs teljesítményének és így 
versenyképességének növekedéséhez.

Mindkét mód fontosságának felisme-
rése nélkülözhetetlen az oktatás szem-
pontjából is. Az Ipar 4.0, a digitalizáció, 
és a fenntartható fejlődés megvalósítása 
számos változást követel meg az oktatás-
tól. Fontos a képzés struktúrájának, tar-
talmának és módszereinek változása, 
annak érdekében, hogy az oktatás a ké-
pességek, készségek és kompetenciák ki-
alakítására koncentráljon, figyelmet 
fordítva a csapatmunka, a nemzetközi 
együttműködés, a transzdiszciplináris 
képességek, valamint a mentális kitartás 
és rugalmasság, a siker- és kudarckezelés 
képességének kialakítására. Mind a két 
mód szerinti innovációk megvalósítása 
szempontjából fontos az állandó válto-
zásra, váltásra, innovatív gondolkodásra 
való képesség kialakítása az oktatás vala-
mennyi szintjén, így a szakképzésben is. 
Ezáltal elérhető az, hogy a humán erő-
forrás ne akadályozza az innovációk si-
keres bevezetését és minél többen válja-
nak maguk is innovátorrá.

Inzelt AnnAmárIA
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hadsereg korábbi gyakorlatának megfelelően 
haladéktalanul átestek a hajnyíráson. Az ekkor 
levágott haját nem egyedül Kovács János őrizte 
meg, ez szokásban volt a honvédsereg legkü-
lönfélébb alakulataiban. Nem tudjuk azonban 
biztosan, hogy milyen megfontolások állhattak a 
megőrzés gesztusa mögött.

A honvédsereg toborzása a korábbi kény-
szersorozásoktól merőben eltérő politi-

kai környezetben zajlott: az önkéntesek a kor-
mány reményeit felülmúló számban áramlottak 
a nemzeti seregbe – 80 százalékban az agrár-
népesség soraiból –, akár alkalmasak voltak, 
akár nem. Az újoncozás kivételes és az adott 
pillanatban is jól átélhető történelmi jelentősé-
gű esemény volt, amely az egyén életútját a 
nemzeti sorsforduló idősíkjával szinkronizálta. 
A katonai alkalmasságot bizonyító hajnyírás 
tárgyi lenyomata, azaz maga a levágott haj e 
szinkronizált idősűrítmény hordozója volt, ami 
magyarázhatja emléktárggyá válását. 

Van azonban egy másik lehetséges magyará-
zat is, amely a különböző kultúrákban a hajhoz 
fűződő mágikus gondolkodással függ össze. 
A haj levágása csonkítás, amelyet büntetéskép-
pen alkalmaznak és büntetésként is élnek meg. 
A haj elfedése a nőknél szigorú státuszjelző, 
amely az arc szépségének nemkívánatos, mági-
ával felérő hatását hivatott korlátozni. A magyar 
parasztságnál a legtovább élő, a közelmúltig 
gyűjthető hiedelem a levágott haj (és köröm) 
szétszórásának tilalma volt. Ennek értelmében 
a szubjektum e valamilyen okból eltávolított 
részleteit legbiztonságosabb volt elégetni, mert 
így nem válhat ártó szándékú mágia eszközévé. 
A köznép körében tehát az újoncozás hajvágási 
rítusa nemcsak a civilség és a katonaság közöt-
ti átmenet pillanata lehetett, hanem veszélyes 
kiszolgáltatottság is, amelyben a késsel-ollóval 
levágott copfokat nem volt ugyan mód tűzbe vetni, 
de gondoskodni lehetett róla, hogy a felszerelés 
egyéb darabjai közé rejtve, biztonságban legyen.

K ülönös, de Kovács János nemzetőrről, 
negyvennyolcas szerepvállalásáról, 
háborús kalandjairól, esetleges sebe-

süléséről, leszereléséről, bujdosásáról semmit 
nem tudunk. Csak a haja maradt ránk, a Népraj-
zi Múzeum Textil- és viseletgyűjteményének 
83 967 leltári számú tárgyaként. Hajfonata tehát 
néprajzi tárgy, akárcsak a múzeum sok ezer má-
sik tárgya, subák, székek, békepipák és kimo-
nók. Miért viszolyog tőle mégis gyűjteményke-
zelő, restaurátor, múzeológus, műtárgyfotós, 
amikor kézbe kell venni? Lehet, hogy mégsem 
tárgy? Hanem „valami”, ami egykor Kovács 
János személyisége integritásának része volt, 
a csak rá jellemző DNS-szekvenciával, va-
lahol a szubjektum és objektum közöt t? 
Ha elemző szándékkal pillantunk rá, akkor 
elénk tárul a hajfonat öt élete: öt egymástól jól 
elkülöníthető időszakasz, amelyet elsősorban 
az tagol, hogy viselkedése a szubjektumra, 
vagy az objektumra jellemző-e inkább. 

Kovács János 1848-ban 20 és 50 év közötti kor-
ban lehetett – ez volt a nemzetőrré válás életkori 
feltétele. A XIX. század első évtizedeiben a köz-
nép sorába tartozó férfiak körében a különböző 
megoldásokkal feltűzött, összefogott hosszú haj 
volt a jellemző, bár a katonaviselt falusiak már ek-
koriban is terjesztették a rövidebb haj divatját. 
Kovács János azonban ellenállt ennek a divat-
nak, hosszú haját copfban hordta, így jelentkezett 
a nemzetőrségbe 1848 tavaszán. Nem valószí-
nű, hogy nemzetőrként vált volna meg a copfjá-
tól, mert ez a szervezet polgári alakulat volt, az 
egyenruhára, kiképzésre és szabályzatokra tö-
rekvés szándékával, ám ennek következetlen 
érvényesítésével. Hosszú hajú, bőgatyás, ki-
egyenesített kaszával felszerelt nemzetőrökről 
korabeli ábrázolás is maradt fenn. 

Sokkal valószínűbb tehát, hogy a hajvágásra 
1848 őszén került sor, amikor a nemzetőrség alaku-
latai betagozódtak a honvédseregbe, egyenruhát, 
fegyvert kaptak és az osztrák–magyar közös 

EGY NEMZETŐR 
HAJÁNAK ÖT ÉLETE

Az 1848-as nemzetőr, Kovács János világosbarna hajú volt, néhány ősz hajszállal. Hosszú haját 
vastag, hármas fonással fonott copfban hordta. A fonat 52 centiméter hosszú volt és minden 
bizonnyal az ápolásához sűrűn használt disznóhájtól tapadt össze annyira, hogy a végére még 

zsinór sem kellett, mégis egyben maradt.

Kovács János 
nemzetőr hajfonata
(SARNYAI KRISZTINA  

FELVÉTELE)
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Kovács János hajfonatának második és harmadik élete a szabad-
ságharc, majd a leszerelés utáni időszak volt, az objektum felé 

válás útján, de még a tárgy jelentésadó-értelmező közelségében. A haj-
fonat életei köré szövött fikcióban a legkevesebb tényre ebben a két 
szakaszban támaszkodhatunk. S bár az etnográfus-tudást mozgósítva 
elképzelhetjük a hajfonatot egy láda mélyén vagy egy téka polcán, való-
jában mindössze annyit tudunk, hogy Kovács 
János haja 1910-ben még mindig megvolt.

Garay Ákos festőművész, néprajzi gyűjtő 
(1866–1952) a Baranya megyei Mocsoládon ta-
lált rá, „régi magyar férfihajviseletre” irányuló ku-
tatásai közben. A gyűjtés a Kárpát-medence 
egészére kiterjedt, a múzeumba szállított tárgyi 
anyag nagy része azonban ehhez a tolnai–bara-
nyai–somogyi tájhoz köthető. Garay a Szekszárd 
közeli Apáti-pusztán, béresek, cselédek, pászto-
rok között nőtt fel, az ő kapcsolatrendszerükre is 
támaszkodhatott, amikor hajviseletek gyűjtésé-
be és rajzolásába kezdett. Nem tudjuk, hogyan 
jutott el Mocsoládra, de nem lehetetlen, hogy 
apja, Garay Antal révén került ismeretségbe az 
egykori nemzetőrrel vagy annak családjával. 
Az apa maga is hadnagy volt a szabadságharc-
ban, amelynek kultuszát haláláig ápolta, szívén 
a 49-dik honvédzászlóalj zászlajának darabkájá-
val temették el, kardját pedig fiára hagyta.

Az 1848–49-es szabadságharc és a fonott 
hajviselet történetének összekapcsolódása fon-
tos felismerés volt Garay számára, a témában írt 
tanulmányát így kezdte: „Magyarországon 

1848-ban ment ki a szokásból a férfiak fonásos hajviselete. Így mondják 
ezt az ország különböző vidékein egyaránt az öreg emberek. Addig a 
férfinép épp úgy hordta a haját, mint most az asszonyok.” Garay sajátos 
módszerrel dolgozott a terepen. Tudta, mit keres, a témában ugyanis 
már készült egy izgalmas akvarellsorozata az 1880–90-es években, 
amelyen paraszt- és pásztoremberek hajviseletét ábrázolta. 

E régies hajviseletek rohamos eltűnése kész-
tette arra Garayt, hogy az 1909–1911-es 

gyűjtőútjaira parókákat vigyen magával, s eze-
ken elkészíttesse adatközlőinek egykori csim-
bókos, gombos, varkocsos vagy sodrott hajvi-
seletét, netán valaki idősebbét, akire még emlé-
keztek a faluban. Így lehetséges, hogy némely 
parókához, amely egy ismeretlen harmadik 
személy levágott hajából készült, két konkrét 
személy neve is tartozik. Az Apáti-pusztán 
1876-ban meghalt öregbéres, Horváth Antal 
hajviseletét például fia, Horváth József uradal-
mi hajdú rekonstruálta, mégpedig hitelesen, 
mert – bár ő maga rövid hajat hordott –, fiatalko-
rában sokszor segített édesapjának megfonni a 
csimbókjait. A kutatás keretében kilenc férfipa-
róka készült el, amelyek az egyetlen nem re-
konstrukcióként készült tárggyal, Kovács János 
hajfonatával együtt 1911-ben kerültek be a mú-
zeumba, ahol azonnal „felállíttattak”, azaz 
gipszfejeken bekerültek a kiállításba.

Életének ebben a negyedik szakaszában 
Kovács János copfja néprajzi tárggyá, ponto-
sabban tárgytípussá vált. Beleltározták, de leíró 

csimbókos hajviselete 
(FORRÁS: GARAY ÁKOS RAJZ- ÉS FESTMÉNYGYŰJTEMÉNYE)

Kovács István gyalánpusztai béres (balra) és Horváth Antal Apáti-pusztai öregbéres (jobbra) csimbókos hajviselete Garay Ákos rajzain
(FORRÁS: NÉPRAJZI MÚZEUM, RAJZ- ÉS FESTMÉNYGYŰJTEMÉNYE)

 Magyar férfi Lábodról, Somogy megye, 2010
(FÉNYKÉPTÁR, GARAY ÁKOS FELVÉTELE)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

kartonjára már nem került rá sem a név, sem történetének 1848-as for-
dulata. Ezeket az információkat – amelyekre egy tipikus régi magyar 
férfi hajviseletnek semmi szüksége nem volt – csupán Garay Ákos 
ugyanebben az évben megjelent tanulmánya őrizte meg. 

Néprajzi tárgyként van azonban a hajfonatnak számos további élete 
is, amelyet már nem a gyűjtő szándéka teremt meg, hanem a sajá-

tos múzeumi összefüggésrendszer rajzol ki. A múzeum több tucat emberi 
hajból készült „valamit” őriz: női hajfonatokat az Alföldről és a Dunántúl-
ról, Japánból, Indiából és Afrikából, férfi fürtöket Baranyából, Dél-
Amerikából és Óceániából. A barna, szőke, fekete, göndör és egyenes 
szálú hajak múzealizálása mögött nagyon különböző megfontolások áll-
nak. Egy részük rekonstrukció, akárcsak Garay parókái: idegen hajból 
modelleznek tunéziai esküvői viseletet vagy indonéz frizurát, nagyon 
közel sodródva a néprajzi tárgy azon jelentéséhez, amely az illúziókel-
tés veszélyét is vállalva dokumentál, archivál és reprezentál egykori 

életvilágokat. Más részük az et-
nológia azon univerzális tudo-
mányos törekvésének emlékét 
őrzi, amely a fizikai antropológia 
feladatait is magáénak vallotta, 
s ily módon gyűjtött be a világ minden tájáról nemcsak koponyákat, de a 
rasszmeghatározó jelentőségű hajmintákat is. A „haj-valamik” egy har-
madik csoportjában, mint az indián őslakos skalpokban, az afrikai 
bapende törzs férfitagjainak – a nők kedvéért hordott – növényi eredetű 
parókáiban vagy az új menyecske kontyolásához készített póthajakban 
a lokális kultúrába lehorgonyzott etnográfiai jelentések öltenek testet.

Ebben a néprajzi múzeumi életében Kovács János hajfonatának 
legközelebbi rokonai nem a más közgyűjteményekben őrzött, szin-
tén 1848-ban levágott és a háború alatt végig őrzött hajtincsek. 
Ezek ugyanis történelmi ereklyék, s múzeumi jelentésükben közelebb 

állnak Szendrei Júlia kokárdájához vagy Damjanich János 
búcsúleveléhez, mint ahhoz a parókához, amelyet 
Abai Ferenc sodort meg anyai nagyapja, a hajdúbö-
szörményi gulyás, Szolnoki Ferenc egykori fejviseleté-
re emlékezve. Ha a múzeumi jelentésadás és a szub-
jektum-objektum viszony összefüggésrendszerében 
vizsgáljuk meg, akkor Kovács János copfjának legkö-
zelebbi rokonai azok a pápua hajfürtök, amelyeket Bíró 
Lajos vásárolt meg az egykori Német-Új Guineában, 
Garay kutatásával szinte egyidőben. A Mátátun, 
Pálep-langoá, Tászŭ, Abumtam és Umbimi nevű benn-
szülött férfiak hajának begyűjtését Bíró naplója örökí-
tette meg: „A lenyirás előtt az egész hajat összekötöt-
tem a most is rajta lévő rotangszalaggal s tőből 
lenyíszáltam, hogy lehetőleg abban a helyzetben ma-
radjanak a fürtök, a mint voltak…” A felnőtt jabimok a 
következő helyi elnevezéseket diktálták le a gyűjtőnek: 
muki belá (hosszú, sodrott fürtök), muki tená  (hosszú 
boglyos haj), mukinkátu (Bíró Lajos rövid hajára hasz-
nált kifejezés) és poábelá, pábelá (vörös földes olajos 
hajcsimbók).

Schleicher Vera

Vendéghaj kerek kontyhoz, Nagyvisnyóról (Borsod–
Abaúj–Zemplén megye). Katona Edit gyűjtése, 2013.

(CS. TÓTH GABRIELLA FELVÉTELE)

Szolnoki Ferenc hajdúböszörményi 
pásztor (1822-1909) hajviseletét 
megörökítő paróka, Garay Ákos 

gyűjtése, 1911
(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)

 Pálep-langoá nevű, 30–35 éves férfi haja 
Kákin faluból (Új-Guinea). Bíró Lajos 

gyűjtése, 1893. (SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)

 Berber esküvői hajviselet rekonstrukciója parókán, Guellalából (Tunézia).  
Földessy Edina gyűjtése, 2000. (SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)
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– Mikor és hogyan kezdődött a kap-
csolata az arcrekonstrukciókkal? 
– Idestova 15 évvel ezelőtt Kovács 
Loránd Olivér, aki a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeum régésze-
ként akkor tárta fel Gorsiumban a 
romváros egy részletét, egy esős nyá-
ri napon beállított hozzám öt kopo-
nyával. Mégkérdezte, tudnék-e a 

koponyákhoz arcrekonstrukciókat 
készíteni. Elvállaltam. Ezek a római 
kor végéről, a népvándorlás kor elejé-
ről származó koponyák nagyon rossz 
állapotban voltak, mivel a csontanya-
got a nedvesség fölpuhítja, törékeny-
nyé teszi, ezért nem is merték letisztí-
tani őket. Feleségem segítségével – 
aki restaurátor – sikerült megtisztítani 
az agyagtól a koponyákat, és hagytuk, 
hogy a ház padlásán szép lassan kiszá-
radjanak. Időnként kézbe vettem, né-
zegettem őket. Mindegyik más és más 
volt. Készítettem néhány rajzot róluk, 
de előtte természetesen felkészültem a 
nem túl bőséges szakmai forrásanya-
gokból. Persze a több évtizedes képző-
művészeti gyakorlat is segített.

Hihetetlenül érdekes volt, ahogy ki-
bontakoztak a különböző karakte-
rek. Az elkészült rajzokat megmutat-
tam Lorándnak, aki fel is használta 

azokat egy kiállításon, ahol a sírlele-
tek és a koponyarekonstrukciók 
együtt voltak kiállítva. Akkor ez új-
donság volt.  
– Mai tudásunk szerint mikor készí-
tették az első arcrekonstrukciókat?
– Tágabb értelemben vett arcre-
konstrukciókat, agyaggal kiegészített 
bronzkori koponyákat találtak Jeri-
kóban, a világ egyik legősibb város-
ában. Valószínűleg az elhunyt ember  
arcvonásait próbálták így megőrízni. 
Egyfajta modellezésről volt szó, ami-
hez a hajdan volt ember koponyáját 
használták, hiszen az alapvetően 
meghatározza az emberi fej, az arc 
megjelenését. Az ókori Rómában is 
készültek halotti maszkok; itáliai 
források megemlítik, hogy minden 
falusi házban voltak gipszmaszkok 
is. Elképzelhető, hogy ez a fajta igény 
egyidős az emberrel.

ARCOK A MÚLTBÓL
Már a bronzkorban is próbálták megőrízni elhunyt emberek 

arcvonásait. Napjainkban a tudomány és a művészet eszkö-

zeit felhasználva készítenek arc- és fejrekonstrukciókat. 

Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas festő- és grafikus művész  

másfél évtizede foglakozik egykor élt emberek arcának 

a megidézésével. A Magyar Képzőművészeti 

Egyetem Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria 

Tanszék vezetőjeként tanítványait is bevonva segíti 

régészek és történészek munkáját. 

M Ű V É S Z E T  A  T U D O M Á N Y  S Z O L G Á L A T Á B A N

Kőnig Frigyes
Munkácsy-díjas festő- és grafikus művész. Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte 1975–
1982 között sokszorosító grafika szakon, 2000-ben szerzett mesteri (DLA) fokozatot és 2002-ben habilitált. 
1980 óta több mint 180 egyéni, illetve csoportos kiállításon szerepelt Oroszországtól az Egyesült Államokig, és 
számos szakmai díjban, elismerésben részesült. Művei megtalálhatók a legfontosabb magyarországi közgyűj-
teményekben: többek között a Magyar Nemzeti Galériában, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum-
ban, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban és a Pécsi Janus Pannonius Múzeumban.
1990 óta tanít a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszékén, 
amelynek 10 éve a tanszékvezető egyetemi tanára is. 2005–2013 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
rektora volt. Oktatóként az ábrázolás hagyományaira helyezi a hangsúlyt, képzőművészként a tér és idő meg-
jelenítésének lehetőségeit vizsgálja, szisztematikus kutató- és gyűjtőmunkát végez: művészet és tudomány 
határterületén dolgozik. A művészeti és oktatói munka mellett elméleti tevékenysége is jelentős.
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A mai értelembern vett, tudományos 
arcrekonstrukciónak számító első pró-
bálkozások a XVIII. század végére, a 
XIX. század elejére tehetők és német 
anatómusok nevéhez fűződik. 

A nagy elődök közül mindenképpen 
meg kell említeni a nemzetközileg elis-
mert M. M. Geraszimov (1907–1970) 
szovjet régész professzort, aki szobrász-
nak is kiváló volt. Saját módszert fej-
lesztett ki az emberi arcrekonstrukci-
ókhoz. Az ő rekonstrukcióját használta 
Szergej Eisenstein, a Rettegett Iván cí-
mű filmjénél a karakter megtalálásá-
hoz. Geraszimov szobrai mind karak-
terfejek, nem az a féle modellezés, ami 
a XX. század derekán jellemezte a fej-
rekonstrukciókat, hanem egy művészi 
gesztusokkal is operáló módszerről be-
szélhetünk az ő esetében. 
– Voltak, illetve vannak-e Magyaror-
szágon is jeles képviselői az arcre-
konstrukciónak?
– Igen. Mindenek előtt Skultéty Gyula 
(1936–2010) antropológus-szobrász és 
Árpás Károly szobrászművész nevét 

kell megemlíteni. Nagyon érdekes 
Skultétynek az az írása, amit a székes-
fehérvári királysírok csontanyagának 
feldolgozása kapcsán közölt: noha az 
általa készített rekonstrukciók komp-
lett fejeket ábrázolnak, ezek inkább 
utalásnak tekinthetők. Ő addig nem 
merészkedik, hogy azt állítaná, így né-
zett ki az arc, inkább azt mondhat-
nánk, hogy hasonlóképpen nézhetett 
ki, ilyen és ilyen karakterisztikus voná-
sai vannak. Ez rendkívül fontos megál-
lapítás, hiszen amikor saját magunkról 
készült felvételeket, fotókat nézünk, 
akkor találunk köztük olyanokat, ami-
ket nem tartunk jellegzetesnek, mond-
ván, ez nem hasonlít rám. Ez rávilágít 
arra, hogy a látott kép objektivitása nem 
létezik, az a szemlélő személyétől füg-
gően mindig egyedi felfogást tükröz. 
– Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szín-
látásunk, hanem a minket körülvevő 
látvány értelmezése is szubjektív?
– Vannak különbségek a látvány ér-
telmezésében ember és ember között. 
Nem egyformán látunk mindent, 

de a fő karakterisztikus vonások fel-
ismerése mindenkire jellemző. Erre 
épül a kriminalisztikában a személy-
leírás tudománya, ami a megfigyelés 
és szóbeli közlés alapján próbál képet 
alkotni egy ismeretlen személyről. 

Ne feledkezzünk meg Kustár Ág-
nes antropológusról sem, aki nagyon 
jól felismerte, hogy a képzőművész 
ismeretei, tudása milyen fontos, ha 
valamit meg kell formálni. A hagyo-
mányos képzőművészetben formák-
kal fejezi ki magát az alkotó, formák-
kal jelenít meg valamit. A művész 
szakmai tudásának több évezredes 
múltja, hagyománya van. Érdekes, 
hogy az egyiptomi szobrokat nézve 
valamiféle stilizációt láthatunk, 
ugyanakkor az Ahet-Atonban élt 
szobrász, Thotmesz műhelyének le-
letei között gipszöntvényeket is ta-
láltak. Valószínűleg a lenyomat és a 
megformálás közötti különbség min-
dig is foglalkoztatta az ilyen tevékeny-
séget végző embereket. Az is tudha-
tó, hogy a XX. századi szobrászati 

Az ember arcának karakterét alapvetően a koponyacsontok formái határozzák meg. Első lépésben a koponyára felépítjük az arcizmokat, 
majd az általuk meghatározott lágyrészek feltételezett formáját. A lágyrészeket a csontfelszínek alakzatai alapján rekonstruálhatjuk. 

Ezek teszik lehetővé, az egykor élt személy nemének, valamint korának megállapítását. A koponyán található izomlenyomatok támpontokat 
adnak a fej izomzatának megszerkesztéséhez. A legproblematikusabb az orr megformálása. Méretét az orrkagyló nagysága, hegyét az orr-
csont végének és az orrtövis irányának meghosszabbításában húzott egyenes vonal metszéspontja jelöli ki. Az orr válaszfalainak lefutását 
az ekecsont jelöli ki. Az orrcimpákat az állcsont frontális nyúlványának orrüregi oldalán lévő orrcsonti tarajhoz kapcsolódó alsó orrkagyló 

szélessége, a fogak alakja és  a  felső és alsó fogsor egymáshoz való viszonya határozza meg. (Kőnig Frigyes rajzai)
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oktatásban gipszmaszkokat for-
máltak át szobrokká. A kettő nem 
ugyanaz a minőség. A gipszlenyo-
mat olyan apró dolgokat is rögzít, 
ami a látvány, a forma szempontjá-
ból lényegtelennek tekinthető. Ez 
furcsa dolog, de ha megnézünk egy 
jól sikerült portrészobrot és az élő 
személyről készült maszkot, lehet, 
hogy jobban felismerjük az il letőt a 
portrészoborról. Nagyon finom 
különbségekről van szó, de az értel-
mezés, a megjelenítés szempontjából 
az a tudás, amivel egy jó felkészültsé-
gű képzőművész rendelkezik, több-
letinformációkat, többletértéket ad.
– Hogyan képzeljük el az arcrekonst-
rukció készítésének a folyamatát? Mi-
lyen felkészültség kell ahhoz, hogy va-
laki értékelhető arcrekonstrukciót tud-
jon készíteni? 
– Mindig a koponyából indulunk ki. 
Azok az izmok, amik a koponyán van-
nak, természetesen befolyásolják azt, 
hogyan  néz ki a fej. Az orrnál is meg-
vannak azok a sémák, amik alapján 
nagy valószínűséggel ki lehet következ-
tetni, milyen lehetett az orr. Alapvető-
en meghatározó a szemüreg nagysága, 
azok egymástól való távolsága. Nagyon 
sok, az emberi karaktert meghatározó 
részlet van, amiknek az összeségéből el-
készíthető az arcrekonstrukció. 

A koponya hihetetlenül összetett, tele 
van pozitív és negatív formákkal. 
Vannak dudorok, szögletek, miegy-
más. Ezeknek van elnevezése (orrnyí-
lás, orrgyök, homlokdudor, állcsúcs, 
stb.), és általában mind felismerhető. 
Ezek valóságából áll össze egy rend-
szer. A nagyon fiatal egyedeknél még 
nem markánsan, de ahogy az ember 
gyűjti az éveket, a koponya is változik. 
A rasszoktól függetlenül nagyon sok-
féle lehet a koponya formája, de van-
nak jegyek (pl. a járomcsont), ami a 
különböző rasszoknál más és más. 
Jellemző lehet egy-egy koponyaforma  
csoportokra, családokra is. 

A látványból kiinduló rajz a megisme-
résen alapul. Itt nem egy tudományos 
területről van szó, bár  nincs is távol tőle. 
Egy rajz mindig elárulja, hogy mennyit 
értett meg a rajzoló a megfigyelt tárgy-
ból. Egy rajz – hiába szabadkézi – rend-
kívül pontos információkat tartalmaz-
hat, és kombinálhatjuk fotóval, számí-
tógéppel is. És itt jönnek be az anatómi-
ai ismeretek. Ha valaminek a létezéséről 
tudunk, akkor tudjuk, miért van ott 
és általában hogyan néz ki. Ha a for-
mát megértettük akkor azt is értjük, 

hogyan kapcsolódik a mellette lévő 
részletekhez. Ha ezt nem tudjuk – pe-
dagógiai tapasztalat – akkor „valami 
izét” rajzolunk oda. Ez tehát nem má-
solás, hanem annál sokkal összetettebb 
megjelenítési forma: ebből következik 
az a sajátos minőség amit az ily módon 
készült rajz hordoz magában.  

Sokat járunk a Semmelweis Egye-
temre boncolni, és így módunk van 
tapasztalatokat gyűjteni, látni, ahogy 
rétegről rétegre lekerül az emberi fej-
ről a bőr, az izmok és ami még ott van.
– Többes számban beszél ezekről a 
feladatokról. Ez azt jelenti, hogy csa-
patmunkában készülnek az arcre-
konstrukciók?

– Igen. Ha lehetőség van rá, szívesen 
bevonom ezekbe a munkákba a tanítvá-
nyaimat is az egyetemről, természetesen 
önkéntes alapon. Általában érdekli a 
hallgatókat. Ahhoz, hogy a kedvük 
megmaradjon, egy komplex probléma 
megoldása az első feladat. Így mindjárt 
az elején találkoznak a munka összetett-
ségével, illetve azzal, hogy nem spórol-
ható meg az idő, végig kell csinálni a dol-
gokat. Viszont ha ezeknek az ismeretek-
nek a birtokába jutnak, akkor már sza-
badon járnak a gondolatok, nincs 
technikai akadálya egy dolog megérté-
sének, létrejön a szinkron a megfigye-
lés, az elképzelés és a megvalósítás kö-
zött: a tudás szabadságot ad. Tévedés 
azt feltételezni, hogy ez a tudás lebénít-
ja a fantáziát. A tudatos működés lép 
érvénybe akkor is, amikor az ember 
szabadon rajzol. Nem baj, ha a kezem 
azt a mozgást végzi, amit szeretnék, 
nem pedig csak azt, ami sikerül.   

A munkamódszerünk lényeges pontja, 
hogy a  csapatban többen is ugyanazt a 
feladatot kapják. Az egymás melletti 
párhuzamos működés arra jó, hogy 
mindenki a legpontosabban igyekezzen 
rajzolni. Mivel azonos nagyságban ké-
szülnek a rajzok, ezeket egymásra le-
het vetíteni és meg lehet figyelni, hol 
van a legtöbb eltérés, a legtöbb azo-
nosság. Nagyon figyelemreméltó kö-
vetkeztetéseket lehet ezekből levonni.   
– Mikor van értelme arcrekonstrukci-
ót készíteni és hol a hitelesség határa?
– Ha van elég információnk arról, ho-
gyan nézett ki valaki – leírások, hiteles 
festmény, szobor, fotó –, akkor nem 
kell arcrekonstrukció. A halotti 
maszk azért nem tartozik ide, mert 
ugyan dokumentál, de mégis csak az 
arc megmerevedett állapotát mutat-
ja, amilyennek életében talán soha 
nem látták.

Napjainkban van a „tökéletes, élet-
hű halott” megjelenítési stílus, ami 
nekem nagyon idegen. Egy Szent 
László arcrekonstrukciójáról tar-
tott konferencia beszámolójában 
láttam kiszínezett halotti maszko-
kat műhajjal, műszemmel: szá-
momra rendkívül hátborzongató 
volt. Egy másik elrettentő példa, 
Shakespeare-ről is maradt fenn ha-
lotti maszk, ezt feldolgozták számí-
tógéppel, kiszínezték és még pislo-
gott is. Én ezt etikai szempontból 
rendkívül problémásnak tartom, 
visszautasítom. Egyrészt a halott tisz-
telete okán, másrészt mondhatnék 
bibliai példát is a faragott képpel 
kapcsolatban. De ha ez a két ok 
nem tart vissza valakit az élethűnek 
mutatott megjelenítéstől, akkor 
gondoljon arra, amiről már szó volt: 
ez a fajta „élethűség” nem azonos a 
valaha élt ember megjelenésével. 
– A saját gyakorlatában ezeket az el-
veket hogyan valósítja meg?
– Ha nincs nagyon erős érv amellett, 
hogy színes, plasztikus legyen a meg-
jelenítés, általában igyekszem lebe-
szélni ezekről a megrendelőt. Azt ja-
vaslom, maradjunk a grafikai meg-
jelenítésnél, mert az eleve absztrakt, 
és a kétdimenziós kép – ha több né-
zetből ábrázol – tud annyi informá-
ciót közölni, hogy el tudjuk képzel-
ni, milyen volt a személy valójában. 
A különböző valóságelemekből 
számítgéppel összemontírozott arc 
lehet, hogy hatásosabb, mint az álta-
lunk készített grafikus ábrázolás, de 
a hitelesség és a szakmai etika szem-
pontjából én inkább ezt a puritánabb 
megoldást választom.  
– Akkor nem szabadna számítógépet 
használni az arcrekonstrukciókhoz?
– De igen, nagyon sok esetben segít-
het a szoftver. Például a Szent László 
fejrekonstrukció esetében mi is hasz-
náltuk a számítógépet. A részben 
egyetemi hallgatóimból álló munka-
csoportban az volt a módszerünk, 
hogy tizen – egymástól függetlenül – 
a koponya alapján elkészítettünk há-
rom-három nézeti képet, és ezeket 
számítógép segítségével egymásra 
másoltuk. A rajzok között nem volt 
sok különbség, de ezzel a kiegyenlí-
téssel tulajdonképpen az objektivítás 
irányába tettünk egy fontos lépést. 
Ezt az információs anyagot használta 
fel az a hallgató, Farkas Gergő, aki 
számítógépen modellezte a rajzot. 
Mi nem ábrázoltunk hajat, bajszot, 
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szakállt, mivel ezek részben elta-
karják azt, amit az arcrekonstruk-
ció eredményként fel tud mutatni, 
ámbár látványosabbá tudnák tenni 
a végeredményt. Ennek a kutatási 
projektnek egyik zárógondolata ré-
szemről az volt, hogy Szent László  
esetében nem kell ennél a határnál 
tovább menni, hiszen van róla egy 
nagyon jó képünk, a Szent László 
herma, ami művészi alkotás. 
– Az nem probléma, hogy a herma jó-
val Szent László halála után született, 
tehát nem a kortársa készítette, aki 
láthatta életében?  
– Nem, mert ez egy olyan műalko-
tás, ami Szent Lászlót mint királyt 
ábrázolja. Ez a projekt egy antropo-
lógiai vizsgálat volt, ami egyrészt ar-
ra irányult, hogy az a csontmarad-
vány, a koponya, ami a hermában ta-
lálható, lehetett-e Szent Lászlóé; más-
részt a fej és az egykori arc karakterét 
kellett meghatározni. Az antropológi-
ai vizsgálat szerint a koponya kora, az 
elhunyt ember életkora egybevág a 
történelmi adatokkal, és azok az ant-
ropológiai megfigyelések, amiket mi 
tettünk, azt támasztják alá, hogy 
nagy valószínűséggel Szent László 
koponyáját őrzi a herma. Mi ezt a 
munkát igyekeztünk nemes távol-
ságtartással végezni, mert nem jó, 
ha érzelmileg közelítünk egy ilyen 
feladathoz. Az befolyásolhatja az 
objektivítást.  
– Úgy tudom, más történelmi szemé-
lyek arcrekonstrukcióit is elkészítette, 
elkészítették. Olyan esetekben, ami-
kor maradtak fenn leírások, ábrázolá-
sok, hogyan indul a munka? Felku-
tatja a forrásokat vagy ellenkezőleg, 
az objektivítás megőrzése érdekében 
nem veszi figyelembe azokat?   
– Minden ilyen munkánál az adat-
gyűjtéssel kezdjük. Így történt ez pél-
dául Szécsényi Pál (1645?–1710) érsek 
esetében, akiről maradt fenn fest-
mény, egy némiképp naív, de karakte-
res portré. A kép a harmincas éveiben 
ábrázolhatja az érseket, és a haj, va-
lamint a szakállviselet tekintetében 
fontos információt adott, ezt fel le-
hetett használni. Maradtak olyan 
írások, dokumentumok, amik a 
küllemét illetően voltak használha-
tók, például, hogy a hosszú haja, 
szakálla haláláig megmaradt. Tud-
ható az is, hogy halála előtt egy be-
tegség következtében lefogyott. 
Az arcrekonstrukciónál azt az álla-
potot rekonstruáljuk, ami az utolsó 

lehetett, ezért ebben az esetben a 
képi és történelmi dokumentációk 
természetes kiegészítői voltak a 
munkának.

Ugyanakkor egy másik projekt-
nél, a perkátai köznépi temetőfel-
tárásnál – ahol szintén az egyetem 
hallgatóival dolgoztunk együtt – 
senkiről nem lehetett tudni semmit, 
csak az antropológusok által adott 
információk álltak rendelkezésre az 
elhunyt koráról, neméről. Ez a 
munka ettől volt izgalmas. A hall-
gatóknak is adott egy plusz 
motívációt, hogy XIII-XV. századi 
koponyákon tanulmányozhatták az 
anatómiát. Ez ritka lehetőség. 
– Azt már megtudtuk, hogyan segí-
tik a régészek, történészek munká-
ját az arcrekonstrukciók, illetve, 
hogy az egyetemi hallgatók is értékes 

tapasztalatokat gyűjthetnek. Ezen 
kívül van-e az életnek olyan területe, 
ahol hasznát veszik a munkájuknak? 
– Igen, felfigyeltek a munkánkra az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
munkatársai is, így résztvehettünk a 
személyleírás tananyag elkészítésben, 
ahol számos más tudományterület 
képviselőivel dolgoztunk együtt. 
Nagyon fontos szerepe van ebben a 
tananyagban a képi megjelenítésnek, 
és elsősorban azon formájának, amit 
mi csinálunk. Megbízóink felismer-
ték, hogy a rajz értelmez, kiemel és 
egy más minőséget mutat. Ebben a fo-
lyamatban Ángyán Gergő kollégám-
mal készítettük el a képi anyagot. Ez az 
anyag beépült az életbe, a bűnüldözési 
szervek tananyagként használják.  

Németh JáNos

A fej és a koponya szerkezetének ismerete alapján rekonstruálhatjuk az arcot. Ez nemcsak 
mint intellektuális kaland, hanem eredményét tekintve is hasznos lehet. Itt egy ókori kopo-

nya alapján készült arcrekonstrukció látható. Ehhez természetesen sok gyakorlatra van 
szükség, de a sajátos nyomozómunka során sok tapasztalatra tehetünk szert. 

(Kőnig Frigyes rajzai)
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Olvassunk is
Az első emberről!

A 2019-es esztendő kerek évforduló 
az egyetemes tudománytörténetben, 
sőt, az emberi történelemben egy-
aránt. 50. évfordulója a valaha volt 
egyik legnagyszerűbb emberi vállal-
kozásnak, modern kori „földrajzi” fel-
fedezésnek. 1969-ben az Apollo–11 
asztronautái révén az emberiség el-
küldte követeit egy idegen égitestre, s 
Neil Armstrong a Hold felszínére lépett. 

Az évfordulós megemlékezések 
már 2018-ban megkezdődtek. A mo-
zik műsorra tűzték az Az első ember 
című alkotást. Az űrkutatás és a csil-
lagászat barátai léleg-
zet visszafojtva ké-
szültek a premierre.

Mindez nem marad 
pillanatnyi élmény. Az 
Akkord Könyvkiadó 
jóvoltából 560 oldalon, 
szép dizájnú védőborí-
tóval, keményfedéles 
formában, kézzelfog-
hatóan is napvilágot lá-
tott Az első ember, James 
R. Hansen tudomány-
történész munkája. A szaksze-
rű fordítás Both Elődöt és 
Dancsó Bélát, a téma kiváló 
hazai ismerőit dicséri. A kötet 
a lehető legrészletesebb 
Armstrong-életrajz. A csa-
ládfától a gyermekkoron át a 
felnőtté válásig. A haditen-
gerészeti pilótától kezdve a 
kutatópilótán át az űrhajósig. 
Középpontban a legnagyobb 
tettel, a Holdra lépéssel, majd 
a legendává válással. Mindez remek 
fotókkal illusztrálva, rendkívül sok 
tényadattal megalapozva, mindeköz-
ben olvasmányos stílusban. 

Nézzük meg tehát a filmet, de utána 
igyekezzünk az adott bevásárlóközpont 
valamely’ könyvesboltjába, megéri!

Repüljünk a 
Rakétaemberekkel!

A holdra szállás történelmi fél évszáza-
dát megelőzte az Apollo-program több 
fontos, már személyzettel zajló misszió-
ja. Az űrhajórendszer Föld (Apollo–7 
és –9), majd Hold körüli tesztelése 

(Apol lo–8 és –10). Ezek közü l 
kiemelkedik az Apollo–8 1968 de-
cemberi útja, melynek során első-
ként jutott el az emberiség a Hold 
közelébe, megkerülve Földünk hűsé-
ges kísérőjét. Éppen ezért vált az 
Apollo-11 közeledő évfordulója egy 
ünnepségsorozat részévé már a 
2018-as esztendőben is.

Szerencsére az Apollo–8 küldetésé-
vel számtalan szakmai és ismeretter-
jesztő portál, újság, televízióműsor 
foglalkozott. Sőt, Az első ember után 
egy remek kötet is napvilágot látott. 
Ugyancsak az Akkord Könyvkiadó 
gondozásában: a Rakétaemberek. 

Már az első benyomás remek: az azo-
nos dizájnú keményfedél és vé-
dőborító grafikája színvilágá-
val, a monumentális Saturn–V 
fotójával pozitív benyomást su-
gall. Az amerikai író-újságíró 
szerző, az 55 esztendős Robert 
Kurson eredeti – szintén az év-
fordulóhoz időzített – munká-
jának fordítása és a lektorálása 
(az Apollo-11 sztorihoz hason-
lóan) ugyancsak Both Elődöt 
és Dancsó Bélát dicséri.

Bill Anders, Frank 
Borman és Jim Lovell út-
jának története nemcsak 
a 445 oldalas terjedelem 
és az izgalmas fotóválo-
gatás miatt kerek. Az el-
ső emberhez képest ke-
vésbé adathalmaz-szerű, 
sokkal inkább az elbeszé-
lő jelleg dominál. Vélhe-
tően a szerzők eltérő hát-
tere okán, hiszen míg 
James R. Hansen a tudo-

mánytörténet oldaláról közelít, Kurson 
(jó értelemben véve) „csak” újságíró.

A könyvben elmerülve megismer-
hetjük a főszereplőket, a hideghábo-
rús politikai hátteret, a korszak űr-
kutatásának fő mozzanatait. S ter-
mészetesen magát a történelmi re-
pülést: az első embereket a 
Holdnál, a földkelte ikonikus fel-
vételének készítési körülményeit, 
valamint a karácsonyi üzenetet, 
mely nemcsak az emberiség ősi 
vallási kötetét idézte meg, de előre-
vetítette fajunk kozmikus jövőjét.

Mit mondjak? Kötelező olvasmány!
Rezsabek NáNdoR

Nyelv és Élet

Ördög és hó

„No de hol a tavalyi hó?!” –  fordítot-
ta François Villon híressé vált refrén-
jét („Mais où les neiges d’antan”) Sza-
bó Lőrinc. És nem csupán képletesen: 
ez évről évre így van. 

Még gyerekkoromban az úttest szé-
lén némelykor bő méter magasra volt 
összelapátolva a hó, így is maradt az 
úttesten belőle. Egyik télen, amikor – 
hogy  székelyföldi népköltést idézzek 
– porka havak esedeztek, egyik délal-
földi városunkba vonatoztam. A porka 
havak ott még bővebben esedeztek, 
mint az Alföld síkságán. Ugyanis a 
helyi sajtóban másnap az virított a 
címlapon nagy betűkkel: „IFA-val 
dúrtuk a havat” – kép is volt egy 
hórakományos teherautóról. A hideg-
ben az ördög is fázott, beköltözött hát 
a nyomdába, ahol a könyvnyomtatás 
kezdet óta otthonos. A „dúrni” ige 
van elírva, hiszen nyilván a „túrni”  
kellene ide. Hetente megfordulok az 
említett nagyvárosban, máskor is 
belelapozok a helyi sajtóba. Nemrég 
azt látom megírva, hogy ledúrtak 
egy régi, az árvíz előtti házat. 
Ez csak nem lehet ördögi tevékeny-
ség, vélekedtem. Keresem a szótárak-
ban a dúr igét, de csupán a latin erede-
tű dúr főnév szerepel mindenütt, 
amely hétfokú hangsorfajta vagy 
ilyen hangnem.

Hanem az Új magyar tájszótár fölvi-
lágosított: számos helyen – Nagysza-
lontától Szegedig, Sárospataktól Földe-
ákig – ez a szóalak járja. A kisebb táj-
egységek szótárai, mint a szegedi, vagy 
a szamosháti is tartalmazza.  Később 
azután a szépirodalomban is fölleltem a 
szót. Móricz Zsigmond regénye, a Ró-
zsa Sándor összevonja szemöldökét is 
tartalmazza ekként: „Leszedte a nagy 
párnákat az ágyról, s megdúrta, hogy a 
kifagyott ember egy jót alhasson.”

Megkövetem a nyomda ördögét, 
„aki” (?) amúgy is a végét járja a számí-
tógépes szövegszerkesztés jóvoltából. 
Az ilyen előállítású szövegek hibáit 
esetleg a gépprogramok ördöge soka-
síthatja a szerző mellett.

 büky LászLó

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Az űrutazás jó, kellemes szóra-
kozásnak tűnik a filmekben. 
De a valóságban a végtelen 

határok felfedezése komoly kihívást 
jelent az emberi test számára. Több 
kutatásban kimutatták már, hogy a 
zéró gravitációban eltöltött hosszabb 
idő az öregedéshez hasonló folyama-
tokat tud elindítani a szervezetben. 
Ilyen változások történnek például a 
kardiovaszkuláris rendszerben, mint 
a nyaki artériafal vastagodása, de 
emellett izomatrófia és a csontsűrű-
ség csökkenése is megfigyelhető volt 
az űrben hozamosabb időt töltő aszt-
ronautáknál. A fiziológiai működés 
mellett a kogníció is zavart szenved; 
kevésbé megy a figyelem fenntartása, 
a különböző feladatok közti váltás, a 
test irányítása és a problémamegoldó 
készség is kevésbé működik jól az űr-
ben. Ez csak néhány dolog, ami az 
űrutazókat érheti.

Testfolyadékok a háttérben
Mindezek a hátterében az egyik le-
hetséges ok a testfolyadékok helyze-
tének változása, ismertette bevezető-
jében Brinda Rana, Kaliforniai Egye-
tem Orvostudományi karának pro-
fesszora a Tudomány Haladásáért 
éves közgyűlésén. A professzor tagja 
az egyik kutatócsoportnak abból a 
10-ből, amit a NASA azért szponzo-
rál, hogy megtudjuk, mi történik az 
asztronautákkal egy hosszú űrutazás 
során. Ahogy Rana magyarázta, a 
Földön a gravitáció a lábak irányába 
húzza a vért, míg a légzési rendszer-
nek a fej felé kell aktívan pumpálni 
ezt a testfolyadékot, hogy fenntart-
hassa az egyensúlyt a szervezetben. 
Azonban a gravitáció hiányában a 
vér és más folyadékok szabadon 

HIPERAKTIVITÁSBA KAPCSOL AZ ŰRBEN AZ IMMUNRENDSZER

ŰRÉLETTAN
Új eredményekről számoltak be kutatók a NASA orvosi vizsgálatairól idén februárban az Amerikai 
Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén. Egy hosszan tartó űrutazás furcsa dolgokat 
csinál az emberi testtel, akár molekuláris szinten is, de eddig úgy tűnik, nincs miért azt hinni, hogy 
az emberek nem élnének túl egy két és fél éves oda-vissza utat a Marsra. Ez volt a fő üzenete annak 
az előadásnak, ami a NASA „ikerkutatásáról” szólt. A páratlan kutatás közelebb vitte a tudósokat az 

űrutazás hatásának megismerésében, de számos új kérdést is felvet a jövőre nézve.
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keringenek. Ahhoz, hogy jobban 
megértsük ezeket a különbségeket és 
azt, hogy az űrutazás okozta nehézsé-
gek hogyan hatnak az emberi testre, 
Rana a molekuláris szintű változáso-
kat is kutatja. Különleges vizsgálatokra 
adott lehetőséget az amerikai Scott és 
Mark Kelly jelenléte, akik nem csupán 
mindketten űrhajósok, hanem egype-
téjű ikrek is. A vizsgálatok magukban 
foglaltak MRI-t, ultrahangos vizs-
gálatokat, vér-, vizelet- és fekális min-
ták elemzését amiket Scott-tól gyűj-
töttek, miközben 2015 és 2016 márciu-
sa között majdnem egy évet dolgozott 
a Nemzetközi Űrállomáson. Eközben 
Mark a Földön maradt.

áramlanak felfelé. Ahogy illusztrál-
ta, olyan ez, mintha egy egész éven 
át fejjel lefelé lógnánk egy fáról.

Fejfájások, ödéma, vérnyomáscsök-
kenés, a vizeletelválasztás változása, 
az alvás-ébrenlét ciklus felbomlása, és 
a látóidegnél történő túlzott tágulás-
sal és a retinán keletkezett gyűrődések-
kel kapcsolatos látásromlás csak néhány, 
amit ez a folyadék-helyzetváltoztatás 
okozhat. Azonban a kutatások kimu-
tatták, hogy nem minden asztronau-
tánál alakul ki látásromlás. Ugyan-
így, némely asztronauta hajlamosabb 
az űrbetegségre – ami hasonló a ten-
geribetegséghez – míg mások jól ér-
zik magukat, miközben a Föld körül 

Mivel a Kelly testvérek genetikai kódja 
szinte teljesen azonos, így a kutatás soha 
nem látott lehetőséget biztosított a tudó-
soknak az ember biológiájának kutatá-
sában. A hipotézis az volt, hogy Scott és 
Mark genetikailag majdnem azonosak, 
és az űrben töltött idő okozta stresszorok 
a genomban is manifesztálódnának. 
Nem csak a gének szabályozásában, de 
azok végtermékeiben, az általuk kódolt 
fehérjékben és antitestekben is megnyil-
vánulhatnak ezek a változások – mond-
ta Rana. Ezek a változások befolyásol-
hatják egy asztronauta mikrobiomját, 
fiziológiáját és kognícióját is. „Scott segít-
ségével a molekuláris szintű eseményeket le-
het nyomon követni, az űrutazással kapcso-
latos fiziológiai változásokat, a jó és rossz, a 
pozitív és negatív hatásokat is. Ezek jövőbeli 
kutatásokhoz adhatnak új eredményeket. 
Mindeközben van egy földi kontroll testvé-
rünk is, Mark.” – magyarázta Rana.

Testvérek Földön és égben
Az orvosi tesztek néhány eredményét 
most közölték a kutatók a közgyűlé-
sen, köztük azt, hogy Scott Kelly im-
munrendszere magas szintű készült-
ségbe kapcsolt, és megváltozott egyes 
génjeinek aktivitása a Földön maradt 
ikertestvéréhez képest. A kutatásveze-
tő Christopher Mason (a New York-i 
Weill Cornell Orvostudományi Egye-
tem genetikusa) elmondta, hogy az 
immunrendszerhez kapcsolódó gének 
váltak hiperaktívvá Scott Kelly eseté-
ben. Korábbi hírekkel ellentétben 
„...nem a DNS-ben, hanem a génkifeje-
ződésben történt változásról van szó, ar-
ról, hogyan kapcsolnak ki és be a gének, 
hogyan növekszik vagy csökken fehér-
jetermelésük” – magyarázta a kuta-
tó. A vérvizsgálat eredményei kimu-
tatták egy olyan marker megugrását, 
amely az immunrendszer aktiválásáért 
felelős, illetve egy másik sejttípusból, 
amely a vírusok elleni korai védelmet 
jelezte, kisebb mennyiség volt kimu-
tatható, mint Mark esetében. „Olyan 
ez, mint amikor a szervezet úgy reagál erre 
az idegen környezetre, mintha egy rejtélyes 
organizmus lenne benne” – magyarázta 
Christopher Mason. Mintha sejtszin-
ten támadás érte volna Scott immun-
rendszerét. Hozzátette, hogy az orvo-
sok most ezt megpróbálják megfigyel-
ni más űrhajósok esetében is. A gének 
aktivitásának megváltozása az űrben 
nem okozott meglepetést, hiszen az 
mindenféle stresszre megváltozik. 

A Kelly-testvérek
(NASA)

Landolás 340 űrben töltött nap után Kazahsztánban 
(NASA)
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„A szervezet alkalmazkodik a környezeté-
ben bekövetkezett változásokhoz. Ami na-
gyon jó hír, hogy a szervezet különleges plasz-
ticitásra és adaptációra képes zéró gravitáció-
ban akár egy éven át” – mondta Mason. 

A kutatók hangsúlyozták, hogy mi-
után Kelly visszatért a Földre, nem 
sokkal minden értéke az optimális tar-
tományon belül mozgott. Azonban az 
immunrendszerrel kapcsolatos gének 
aktivitása még hat hónappal később is 
riadókészültségben volt, ami az im-
munrendszer memóriájának köszön-
hető. A további elemzésekből kimutat-
ták, hogy egy fehérje, ami a testsúllyal 
korrelál, csökkent Scottban. Az ered-
mény egyezett azzal, hogy Scott 
energiabevitele és testtömege csök-
kent. Ezzel szemben Mark, mint egy 
tipikus középkorú férfi, felszedett pár 
kilót – mondta Rana professzor. Meg-
lepő módon, Scottnak talán van egy 
kis előnye az öregedést illetően. 
Ugyanis, az eredmények azt is mutat-
ták, hogy a telomerek, amik a kromo-
szómák végeit védik az elhasználódás-
tól, hosszabbodtak amíg az űrben volt. 
Azonban jelenlegi tudásunk szerint a 
telomerek az idő előrehaladtával rövi-
dülnek. Tehát Scottnak hosszabb 
telomerjei voltak az űrállomási munka 
alatt, mint a testvérének.

Új rekord
Scott Kelly űrben tartózkodási ideje új 
amerikai rekordot jelent: 340 napon át 
dolgozott a nemzetközi űrállomáson. 
„Soha nem éreztem normálisnak magam a 
világűrben” – írta Kelly az AP amerikai 
hírügynökség kérdésére, többek között 
gyakori fejfájásra, a koncentrációs ne-
hézségekre és emésztési problémákra 
panaszkodott. Ezek a tapasztalatok 
megerősítik a korábbi eredményeket, 
amik a testfolyadék helyzet változása 
okozta negatív hatásokról szólnak.

„Egészében véve bátorító a helyezet. Nin-
csenek újabb, nagy figyelmeztető jelek” – 
hangoztatta Craig Kudrot, aki a NASA 
űrélettani tudományrészlegének igaz-
gatója. „Olyan változásokat látunk, ame-
lyekre korábban nem gondoltunk, de azt 
nem tudjuk, hogy ezek vajon fontos követ-
kezményekkel járó változások.” Ezt a lel-
kesedést követve a NASA nem olyan 
rég megújította a vállalását, miszerint 
ismét embereket küldenének a holdra, 
2028-ban egyfajta nemzetközi koalíció-
val, más üzleti partnerekkel együttmű-
ködve. Az ügynökség állítása szerint az 

Apollo-programmal ellentétben ez 
nem csak egy „zászló és lábnyom”-
misszió lenne, hanem sokkal tartósabb.

Kudrot elmondása szerint a kutatá-
sok még nem találtak olyat tényezőket, 
ami miatt akár egy marsi expedíció le-
hetetlen lenne. A legnagyobb aggoda-
lomra a sugárzás adhat okot: egy ilyen 
küldetés a jelenleg megengedettnél 
magasabb szintű sugárzásnak tenné ki 
az asztronautákat. Ez még nem akadá-
lyozná meg a küldetést, de jelenleg ag-
godalomra ad okot. Emellett egy má-
sik limitációra is felhívta a figyelmet a 
kutatással kapcsolatban: a kis elem-
számra, azaz arra, hogy mindössze két 
ember vizsgálatáról van szó. „Emiatt 
nehéz konklúziót mondani, de minden-
esetre bíztatóak az eredmények.” A kuta-
tók remélik, hogy a kutatás útvonal-
ként szolgál a jövőbeni kutatásokhoz, 
amelyek a hosszú idejű űrutazások le-
hetséges élettani kockázatát vizsgálják.

Ez nem lehet már annyira messze, 
ugyanis a tanulmány mérföldkőnek 
számít abban, hogy a NASA 2030-ra 
asztronautákat küldjön a Marsa. Min-
den emberi küldetés, ami a földitől ala-
csonyabb légkörrel rendelkezik, poten-
ciális egészségügyi veszélyt jelent az űr-
hajósokra a mélyűrben tapasztalható 
sugárzás miatt. Az emberi küldetéssel 

járó technológiai kihívások a marsi ex-
pedíció kapcsán egyértelműek, de a fi-
ziológiai hatások ugyanolyan fontosak. 
Kundrot állítása szerint egy marsi út 
körülbelül hat hónapba telne oda és 
vissza is, emellett tizennyolc hónapot 
töltenének a vörös bolygó felszínén. 
Egy ilyen küldetés négy-hat asztronau-
tát foglalna magába, valószínűleg egy 
nemzetközi csapatot. A pszichológiai 
stressz is meglehetősen súlyos lenne egy 
ilyen küldetésnél. Ennek kutatásával 
foglalkoznak az ICE kondíciókat vizs-
gáló tanulmányok, ami az angol izolált, 
zárt, extrém angol szavakból ered. Egy 
ilyen expedíció során egy nagyon szűk 
helyen, mondhatni egy fémdobozba 
zárva hónapokra a csapattagokkal, 
gyakorlatilag megszűnik a magánszfé-
ra illusztrálta Kundrot. Az időbeli késés 
a több milliónyi kilométerre lévő ottho-
niakkal szinte lehetetlenné teszi a kom-
munikációt, ami elősegíti az elmagá-
nyosodás érzését és a depressziót, vagy 
akár a hallucinációk észlelését. Emellett 
a kevés komfort, a stresszes munka rá-
nyomja a bélyegét az ember mentális 
egészségére. Mindenesetre a NASA 
külön útmutatókat is biztosít azoknak 
az űrhajósoknak, akiken mutatkoznak 
a negatív pszichológiai hatások.

Szerafin ÁgneS Kata

Scottnak hosszabb telomerjei voltak, mint a Földön marad testvérének
(A SZERZŐ ÁBRÁJA)



Az orvostudományok terü-
letén az egyes betegségek 
okainak megértése tipusos 

útvonalon halad. Elsőként leírjuk azo-
kat a tüneteket, amelyek jellegzetesen 
együtt fordulnak elő. A köhögés, gyul-
ladt torok és láz felső légúti fertőzést je-
lez, míg az emlékezés és kognitív 
funkciók zavara neurodegeneratív be-
tegségre utal. Ezt követően a hasonló 
tüneteket okozó betegségeket megpró-
báljuk egymástól a lezajlásuk és a kivál-
tó okok alapján elkülöníteni. A magas 
lázzal, elesettséggel, fehér-sárgás tü-
szőkkel járó torokgyulladás tüszős 
mandulagyulladásnak tekinthető, míg 
a térbeli tájékozódás és az emlékek 

KORUNK ORVOSI KIHÍVÁSAI: NEUROKOGNITÍV BETEGSÉGEK

IDEGSEJT-KÁROSÍTÓ 
GYULLADÁSOK ÉS 

FERTŐZÉSEK

tudatos előhívásának (a deklaratív 
memóriának) zavara Alzheimer-
kórra utal. A torokváladék vizsgála-
ta után kiderül, hogy az ilyen fertő-
zés oka általában Streptococcus keltet-
te fertőzés, az Alzheimer-betegség 
patológiai vizsgálata pedig kóros fehérjé-
ket tár fel az agyszövetben. 

A Streptococcus okozta fertőzéshez ve-
zető tényezőket csak részben ismerjük, 
szerencsénkre azonban antibiotikum-
mal nagy hatékonysággal gyógyíthat-
juk. Alzheimer-betegség esetén ilyen 
hatékony terápia nincs a kezünkben, 
így tovább kell a kóroki tényezőket 
vizsgálnunk. Lehetséges, hogy a pár-
huzam a fertőzés és az idegsejtek 

pusztulása között nemcsak metafori-
kus megközelítés, hanem valóban léte-
zik ilyen kórtani kapcsoltság? 

Az őrök túlkapásai
Az inflammáció olyan biológiai válasz, 
amely során egy lehetséges sejtkárosító 
tényező megjelenésére védelmező, őr-
ködő mechanizmusok aktiválódnak. 
A hirtelen fellépő, heveny gyulladásos 
reakció lényege, hogy a kóros elemet 
minél előbb eltávolítsa, a szervezet 
egészséges állapotát visszaállítsa. 
Amennyiben a gyulladásos választ ser-
kentő tényezők továbbra is megvannak 
vagy az azt szabályzó folyamatok za-
vart szenvednek, úgy krónikus gyulladás 
alakul ki. A krónikus reakció során a 
szövetek károsodnak, a szervezet saját 
sejtjeit is támadó sejtek képződhetnek: 
ennek az autoimmun folyamatnak szá-
mos betegség kialakulásában szerepe 
van. Az Alzheimer-kór inflammációs 
feltételezését Krstic és Knuesel fogal-
mazta meg 2013-ban, megnyitva egy 
új irányvonalat a kór megértésében az 
addigi elméletek mellett. 

A gyulladásos reakcióknak egy sajá-
tos formája az agyban szövetkároso-
dás vagy fertőzés hatására létrejövő 
neuroinflammáció, amely során az agy 
speciális védekező sejtje, a mikroglia 
aktiválódik. Maga a mikrogliasejt az 
agy fő immunsejtjei, a makrofágok 
csoportjába tartozó sejttípus, mely az 
elpusztult sejtek és sejtmaradványok 

Számos tanulmány igazolja a gyulladásos markerek jelenlétét az agyban, melyek valószínűleg nem-
csak az Alzheimer-kór kialakulásáért felelősek, hanem a kimenetelét is nagyban befolyásolják. 
Járványtani vizsgálatok kimutatták, hogy a nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek hosszú 
távú alkalmazása késlelteti az Alzheimer-betegség súlyosbodását. Ezen összefüggés alapján követ-
keztethetünk arra, hogy a gyulladás fontos szerepet foglal el az Alzheimer-betegség kifejlődésében.  
Különösen igaz ez a krónikus gyulladási folyamatokra, amelyek során a szövetek degenerálódnak, az 

idegsejtek is áldozatává válhatnak a támadó sejtek aktiválódásának.

6.
rész

Herpeszfertőzés mechanizmusa az 
Alzheimer-kór kialakulásában
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– márpedig ez a jelenség a betegség 
fontos tényezője lehet. Jelenleg kuta-
tócsoportunk a Semmelweis Egyetem 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézetének kutatóival, L. Kiss Anná-
val, Katz Sándorral és Zsíros Viktóri-
ával olyan vizsgálatokat végez, 
amelyekben az akut és krónikus pe-
rifériás gyulladás hatását elemez-
zük Alzheimer-kór állatmodelljeiben 
a fagocitózis mértékére, illetve a kóros 
fehérjék felhalmozódására vonatko-
zóan. Célunk annak megértése, hogy 
a fagocitózis változásának milyen 
arányban van szerepe az Alzheimer-
betegség összetett kórfolyamatában.

A gondozók árulása
A gliasejtek egy másik csoportja, az 
alakjuk alapján csillagsejteknek is neve-
zett asztrociták a központi idegrendszer 
legnépesebb sejttípusai, melyek az agy 
térfogatának 25 százalékát teszik ki. 
Funkcionális szerepüket sokáig alábe-
csülték, ám ma már tudjuk, hogy szá-
mos fontos élettani folyamatban el-
engedhetetlen a jelenlétük. Részt 
vesznek az idegsejtkapcsolatok 
megerősítésében, a vér-agy gát lét-
rehozásában és fenntartásában, vala-
mint az ionegyensúly és az idegsej-
tek normál környezetének kialakítá-
sában, továbbá a glutamát anyag-
forgalmáért is felelősek ( lásd a 
sorozatnak Az alvás és a szellemi ha-
nyatlás kapcsolata című írását az 
ÉT/2019/9. lapszámban – A szerk.). 

Érdekes módon a halál utáni szövetta-
ni vizsgálatok az asztrociták fokozott 
jelenlétét mutatták ki Alzheimer-be-
tegségben elhunyt személyeknél. A je-
lenség, a reaktív asztrogliózis jól ismert, 
minden idegsejtkárosodással járó gyulladá-
sos folyamat velejárója. Az asztrogliózis a 
csillagsejtek megnagyobbodásában, 
számszerű felszaporodásában és a 
savanyú fibrillaris gliaproteinek 
(GFAP) fokozott termelődésében nyil-
vánul meg. Az említett aktiválódott 
sejtek leginkább az amiloid plakokk te-
rületén voltak megfigyelhetők. A reak-
tív folyamatnak e kóros fehérjék fel-
gyülemlésére gyakorolt közvetlen hatá-
sa a mai napig vitatott, de ismert, hogy 
az aktivált asztrociták által szabályozott 
α1-antikimotripszin fehérje befolyásolja 
a amiloid-béta lerakódását és a tau 
foszforilációját. Számunkra mégis az 
asztrogliózis mértéke és a szellemi ha-
nyatlás közti korrelációs összefüggés 
adja a legfontosabb bizonyítékot arra, 
hogy az asztrocitáknak fontos szerepe 
van a betegségben, és ennek köze lehet 
a gyulladásos reakciókhoz.

A legújabb kutatások kimutatták, 
hogy amennyiben a mikroglia-
aktivitás hosszan fennmarad, hatására 
egy sejtféleség, az A1 típusú asztrocita 
működése felerősödik. Az ilyen 
asztrociták a többivel ellentétben 
nem táplálják vagy védik az idegsejte-
ket, hanem serkentik azok elhalását. 
Az idegsejtek pusztulása közvetett 
módon is kialakulhat. Megfigyelték, 

eltakarítását végzi el az agyban. 
Nyugalmi állapotban a szövetekben 
cirkulál, majd fenyegetés hatására fel-
szaporodik, aktiválódik és igyekszik a 
potencális veszélyt bekebelezéssel – 
fagocitózissal – elhárítani. Ezzel pár-
huzamosan gyulladásos molekulák 
(citokinek) termelődését serkenti, kö-
zülük az interleukin-1β és -6, a tumor 
nekrózis faktor-α és a transzformáló 
növekedési faktor-β a legjelentősebbek. 

Érdekes módon a tartós mikroglia-
aktiváció során annak fagocitózis te-
vékenysége csökken, hasonlóan a más 
kórképekben látottakhoz; például 
krónikus légúti gyulladásban a 
fagicitózisra képes sejtek aktivitása csök-
ken, így a betegek fogékonyabbá válnak 
a fertőzésekre. Mivel az Alzheimeres 
agyszövetre oly jellemző kóros fe-
hérjéknek, az amiloid plakkoknak és 
taukötegeknek a lebontásában ez a 
funkció alapvető, így feltételezhető, 
hogy a krónikus gyulladás az ideg-
sejtek károsodása mellett az említett 
fehérjék lerakódásában is kulcsfon-
tosságú (az utóbbiakra lásd a soro-
zatnak az ÉT/2019/3. számában 
megjelent részét Az Alzheimer-kór 
biokémiája címmel! – A szerk.).

Az előbbieket támasztják alá egy 
másik, a gyulladás szabályozásában 
részt vevő enzimcsoporttal, a mátrix 
metalloproteázokkal (MMP) kapcsola-
tos kutatások is. Ezek az enzimek a 
károsodott szövet lebontását végzik, 
s annak helyén az erek és idegszövet 
újjászületését, újbóli képződését segí-
tik elő. Krónikus mikrogliaműködés 
során szabályozásuk zavart szenved, 
ami az idegszövet fokozott mértékű 
károsodásával párosul. Sajnálatos 
módon a kóros amiloid és tau kör-
nyezetében az MMP-k aktivitása to-
vább fokozódik, így krónikus gyul-
ladás mellett a patológiás 
fehérjelerakódás többszörösen is az 
idegsejtek pusztulása irányába hat. 
Ezt erősíti még, hogy a mikroglia 
szintén jelentős mértékben aktiváló-
dik amiloid és tau környezetében, 
mivel azokat patológiás tényezőnek 
ismeri fel.

A krónikusan aktivált mikro-
gliasejtek tehát állandóan fenntart-
ják a gyulladásos reakciót (MMP 
szabályozászavara és fokozott gyul-
ladásos citokintermelés), ugyanakkor 
eredeti, takarító (fagocitózist folytató) 
feladatukat már nem képesek ellátni 

Tartós idegrendszeri sérülés vagy fertőzés hatására az asztrociták és mikrogliák aktiválódnak, 
a krónikusan fennálló gyulladás hatására az idegsejtek pusztulni kezdenek



és ott krónikus gyulladásos reakciót ki-
alakítva kedvezzenek az Alzheimer-kór 
kialakulásának. Ennek alapja, hogy be-
jutásukra elsődlegesen a mikroglia rea-
gál, amely – láthattuk – kulcstényező az 
Alzheimer-betegségben. A szervezet ál-
talában képes e kórokozók elpusztításá-
ra, ugyanakkor hosszan elnyúló fertőző-
képességük alapja az, hogy olyan straté-
giákat fejlesztettek ki, amelyekkel köny-
nyen rejtve maradhatnak vagy 
átvészelhetik az immunrendszer táma-
dásait. Valamilyen okból csökkent véde-
kező képesség (például idősebb életkor) 
esetén ennek esélye jócskán megnő.

Egy másik lehetséges mechaniz-
mus, hogy a kórokozók valójában a 
perifériás területeken hoznak létre 

a szervezet egészét mozgósító im-
munreakciót, amelynek következté-
ben a periférián jelenlévő immunsej-
tek elárasztják a központi idegrend-
szert is, majd ott a mikrogliákra emlé-
keztető működést fejtenek ki. Ezt 
erősítik azok a vizsgálatok, amelyek a 
demencia gyakoribb előfordulását 
mutatták ki olyan idős emberek eseté-
ben, akik krónikusan visszatérő fertő-
zésekben szenvedtek. 

Ugyanakkor fontos tisztáznunk, 
hogy jelenlegi tudásunk szerint ön-
magában egy kórokozó sem felelős az 
Alzheimer-betegségért, ezek a mecha-
nizmusok feltételezhetően csak részje-
lenségei a betegség okának. A kóroko-
zók fokozott előfordulása azzal is ma-
gyarázható, hogy Alzheimer-kórban a 
vér-agy gát nagyban károsodik, így 

hogy a reaktív asztrociták nem tud-
ják tökéletesen ellátni a támogató 
funkciójukat, így az idegsejtek érzé-
kenyebbek lesznek a külső hatások-
ra, a keletkező szabad oxigéngyö-
kökre és a túlzott glutamátserkentés 
sejtkárosító hatására.

Láthatatlan támadók
Az a tény, hogy az Alzheimer-kór 
késői életkorban alakul ki, már leírása 
óta felvetette a lehetőségét annak, 
hogy esetleg egy korábban megszer-
zett, lassan kialakuló fertőzés lehet a 
hátterében. A szifilisz által okozott 
demencia és az Alzheimer-betegség 
klinikai hasonlóságait maga Alois 
Alzheimer is megfogalmazta, majd 

Perusini és Bonfiglio patológiai vizsgá-
latokkal hasonló szövettani elváltozá-
sokat igazolt. Ezt követően azok a 
kórokozók kerültek az érdeklődés 
középpontjába, amelyek neurotróp 
tulajdonságúak, tehát elsődlegesen az 
idegszövetet támadják és benne ma-
radnak fenn, továbbá lassú, elhúzó-
dó, akár évtizedeken is átívelő fertő-
zéseket okoznak. 

Az elsődleges feltételezéseket meg-
erősítették azok a modern, kórokozó-
kat izoláló vizsgálatok, amelyek bizo-
nyos fertőző mikroorganizmusok 
fokozott jelenlétét mutatták ki 
Alzheimer-kór által érintett betegek 
agyszövetében. A vírusok közül igazo-
lást nyert a herpesz vírusok (például 
citomegalovírus, humán herpesz vírus 
1 és 2), a baktériumok közül a Chlamy-
dia pneumoniae, a Helicobacter pylori, a 
Lyme-kórért felelős Borelia burgdorferi, 
a szifiliszt okozó Treponema pallidum 
és bizonyos szájüregi baktériumok 
gyakoribb előfordulása. A gombák 
közül az érdeklődés középpontjában 
a Candida albicans áll. 

Az agyszövet megbetegítésének útja 
feltételezhetően sokrétű. Ezek a kóroko-
zók képesek arra, hogy a vér-agy gáton 
átjutva elérjék a központi idegrendszert 

könnyebben elérhetik az agyszövetet. 
Mindazonáltal a fertőzések szerepe az 
idegrendszeri kórképek kialakulásában 
továbbra is fontos kutatási irány. 

Búvóhelyük az idegdúc
A fertőzések betegségkeltő szerepére az 
egyik lehetséges elmélet a látens 
herpeszfertőzések ismételt aktiválódása. 
Ezt először egy 1982-es vizsgálatban 
vetették fel, amelyben azt találták, 
hogy az Alzheimer-kór első szakaszá-
ban érintett agyi szövetek jócskán át-
fedésben vannak azokkal a területek-
kel, amelyekben kimutatható a humán 
herpeszvírus 1 (HS1) jelenléte. A vírust 
az emberi populáció 80 százaléka hor-
dozza, az elsődleges fertőzés után 
megbújik az agyidegdúcok területén, 
ott él túl. Időszakos újraaktiválódása ak-
kor következik be, ha az immunrend-
szer állapota romlik. Ez jól tetten érhető 
pszichés és mentális stressz vagy beteg-
ség időszakában, amikor a herpeszvírus 
újra megjelenik, ajakherpeszt okozva. 
Amennyiben az Alzheimer-betegségre 
hajlamosító tényezők állnak fenn (példá-
ul Apo-e4 genetikai defektusa), úgy a 
herpeszvírusnak szerepe van a már 
említett amiloid és tau fehérjék kóros 
kialakulásában azáltal, hogy újbóli 
fellángolásával a mikroglia krónikus 
működését okozza. 

A vírusok szaporodását gátló, 
antivirális terápia vagy a fertőzés elleni 
védőoltások fejlesztése ígéretes irány, 
azonban ezeknek a gyógyszereknek 

A bal oldali képen az amiloid plakkok (piros) környezetében aktivált asztrociták (zöld) láthatók. 
A jobb oldali képen az amiloid plakkok (zöld) mellett aktiválódott mikrogliák festődnek (piros).

Asztrociták (sötétbarna) normális jelenléte idegsejtek környezetében (a), asztrociták felszaporodása 
gyulladás kapcsán (b) és reaktív asztrogliózis krónikus gyulladás esetében (c) 

Porphyriomonas baktérium Alzheimer-kórban 
szenvedő beteg agyának szövettani képén
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számos mellékhatása van, a herpesz 
vírus elleni megbízható védőoltá-
sok sajnos még csak korlátozottan 
állnak rendelkezésre. 

A baktériumok sokaságából a 
Spirocheta-fajok megkülönböztetett fi-
gyelmet élveznek annak köszönhetően, 
hogy ezek – a véráram mellett – képe-
sek a nyirokutak és idegrostok útján is 
elérni az agyszövetet. Közülük a legis-
mertebbek a szifilisz és a Lyme-kór már 
említett kórokozói. Ezek sajátja, hogy 
akár az orrüregi nyálkahártya közvetí-
tésével, a szaglóidegeken át is bejuthat-
nak az agyba. Alzheimer-betegek szag-
ló idegsejteiben több vizsgálat is igazolta 
ezeknek a baktériumoknak a jelenlétét 
a betegség korai szakaszában. Ez külö-
nösen érdekes annak fényében, hogy a 
szaglászavar a neurodegeneratív beteg-
ségekben sokszor megelőzi a szellemi 
képességek hanyatlásának jelentkezését.

A Spirocheta baktériumok további jel-
legzetessége, hogy az akut fertőzés után 
nagyon gyakran krónikus gyulladás 
alakul ki, mivel plakk-képző sajátosság-
gal rendelkeznek: képesek olyan bur-
kot felépíteni maguk köré, amely 
megvédi a kórokozót az immunrend-
szertől. A krónikus gyulladás a mikroglia 
működésen keresztül kedvez a kóros fe-
hérjék lerakódásának. Érdekesség, hogy 
a Spirochétákban eleve található olyan 
fehérje, amely az amiloid képződését 
közvetlenül serkenti. Ennek a baktéri-
umcsoportnak amúgy számos faja nor-
málisan is jelen van szervezetünkben, a 
szájüregi flóra gyakori alkotói.

A jó fogak fontossága
Szájüregi flóránk elképesztő mértékben 
változatos, a molekuláris vizsgálatok sze-
rint körülbelül 900 baktériumfaj otthona. 
Érdekes módon, a fajok típusa és száma 
jelentős egyéni eltéréseket mutat, akár 
200 baktériumfajban is különbözhe-
tünk egymástól. A velünk élő mikro-
bák – a mikrobiom – fontosságát egyre 
több betegség kapcsán igazolják, eb-
ben az Alzheimer-betegség sem kivétel. 
A szájüregi flóra változatossága fontos 
tény annak fényében, hogy a leggyako-
ribb szájüregi gyulladások (fogszuvaso-
dás, fogágy gyulladása, fogínygyulla-
dások) rendkívül gyakoriak, a lakos-
ság 60–80 százalékát érintik, amelynek fő 
okai a megváltozott táplálkozási szokások 
és a rossz orális higiénia. Ezek a gyulladá-
sos folyamatok – különösen a foggyö-
kérhártya gyulladása (periodontitisz) – 

jelentősen megváltoztatják a szájüregi 
flóra összetételét, kedvezve az oxigén hi-
ányában is életképes baktériumfajok el-
szaporodásának. Közülük a Treponema 
denticola, a Tannerella forsythia és a 
Porphyromonas gingivalis fontos fajok 
az Alzheimer-kór kialakulásában is. 
Vizsgálatok kimutatták ugyanis, hogy 
ezek a mikrobák a nyirokutakon és a 
fogakat beidegző agyidegágakon ke-
resztül képesek arra, hogy bejussanak 
az agyszövetbe.

Követéses vizsgálatok igazolták, 
hogy azoknál a betegeknél, akik eseté-
ben kimutatható volt az ezekkel a bak-
tériumokkal való fertőzés, nagyobb 
eséllyel alakult ki Alzheimer-betegség. 
Feltételezhető, hogy a baktériumok 
sejtfala olyan anyagot tartalmaz, amely 
hatására gyulladáskeltő citokinek ter-
melődnek, és ez a mikroglia tartós ak-
tiválódását idézi elő. A baktériumok 
képesek túlélni az agyszöveten belül is, 
ilyen módon krónikus gyulladásos 
gócként hatnak.

A szájüregi gyulladások fontosságát 
egyre több vizsgálat igazolja. Egy 
2010-es, nagy elemszámú (597 fő), 32 
éves követéses vizsgálat erős összefüg-
gést igazolt a demencia megjelenése és 
a fogvesztés, fogínyvérzések, a fog 
melletti tasakok mélysége és a fog kö-
rüli csontos meder elvesztése között. 
Úgy tűnik, a szájhigiénia egy kitünte-
tetten fontos, befolyásolható rizikó-
faktor Alzheimer-betegség esetében. 

Önrontó kör
A gyulladás és Alzheimer-kór össze-
függése kapcsán láthattuk, hogy egy 
olyan, eredendően a szervezet védelmét 
biztosító fontos élettani folyamat, 

mint a gyulladásos reakció genetikai 
és környezeti hatásokra túlzott mérté-
kűvé válik, és egy önrontó, ördögi kör-
höz vezet. Ez a mechanizmus az Alzhei-
mer-kór társult betegségei kapcsán 
gyakran megfigyelhető: az amiloid 
kedvez az epilepszia betegségének és az 
alvászavaroknak, ezek pedig felgyorsít-
ják a kóros fehérjék lerakódását. A társ-
betegségek kutatása egyedülálló lehető-
ség nemcsak az Alzheimer-betegség ki-
alakulásának megfejtésében, hanem a 
hatékony kezelési formák megtalálásá-
ban is, hiszen számos, már kifejlesztett 
hatóanyagot próbálhatunk ki ebben a 
betegségben is. A gyulladást egyénre 
szabott gyógyszerekkel, gyulladáscsök-
kentő terápiával szüntethetjük meg, ami 
ígéretes iránynak mutatkozik az ideg-
rendszeri kórok kezelésében. A betegsé-
get okozó mikroorganizmusok elleni 
védőoltások kifejlesztése további lehető-
ség. A mikrogliasejtek működésének 
mint központi szereplőnek a kutatása 
számos új lehetőséget teremtett meg, 
amelyek közül a TREM-2 útvonalat 
befolyásoló készítmények kipróbálása 
már a klinikai vizsgálatok irányába tart. 

Cikksorozatunk befejező részének té-
mája egy régóta kutatott, de nemrégi-
ben új megvilágításba került társbeteg-
ség, a hangulatzavarok és az Alzheimer-
kór kapcsolata lesz két hét múlva. 

LaLity Sára, Bata ZSófia
HorvátH andráS attiLa

 Kamondi anita

A 2017-1.2.1-NKP-2017-
00002 számú kutatást és a 
cikk megírását a Nemzeti
Agykutatási Program II 

támogatta.

Foggyökérhártya  gyulladásának (peiodontotisz) patológiai mechanizmusa
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Írjon valamilyen szempontból azonos csoportba tartozó szavakat 
a pontok helyére úgy, hogy az így kapott szavak is értelmesek 

legyenek!

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: C 

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás:  CSOPORTTERÁPIA.  

(Az összeadandó szavak mássalhangzói szerepelnek az összeg-
ben, más magánhangzókkal.)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás: 

(Így a játékos egyszerre két olyan sort is kialakít (l. zöld, szagga-
tott vonalak), amivel nyerhet, de az X-szel játszó játékos egy lé-

pésben csak egyet tud kivédeni.)

Melyik bögrében milyen forró ital van, ha...

 - a mézes tej nem a középső bögrében van, és nem szomszédos a ka-
millateával

 - a zöld teától legtávolabbi bögrében kakaó van
 - a tejtartalmú italok nem szomszédosak egymással

 - a csipkebogyó- és a kamillatea a két egymástól legtávolabb lévő teaféle
 - a fekete tea egyik szomszédja egy másik tea, és nem szomszédos a 

tejeskávéval
 - a kék bögrében nem tea van?

A szorzásokat végrehajtva mely számjegyek kerülnek az „A” és 
a „B” betű helyére? (A két szorzás független egymástól.)
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Aszály a szántóföldeken

2018-ban több aszályos periódus hátráltatta a növényter-
mesztést Európában, hosszabb ideig sokfelé jóval keve-
sebb csapadék hullott a szokásosnál. A tavaszi, őszi és 
nyári szárazság nagy területeket érintett. A kontinens 
északnyugati és középső részén különösen utóbbi gyako-
rolt kedvezőtlen hatást a szántóföldi növények fejlődé-
sére. Az időjárási és egyéb gazdasági tényezők eltérően 
hatottak az egyes növények mennyiségére, de általános-
ságban elmondható, hogy a legtöbb növényből keveseb-
bet takarítottak be, mint 2017-ben. (A cikkben az 
Eurostat adatai szerepelnek 2019. február 1-i állapot sze-
rint.)

Az elmúlt évben Magyarország területének harma-
da, 30 ezer km2 volt aszállyal érintett, ezen kívül a 
tavaszi fagyok is károsak voltak a hazai mezőgazda-
ságban. A szántóföldi növények hozamai 2017 és 
2018 összevetésében jellemzően kedvezőbben alakul-
tak Magyarországon, mint az EU egészében.

A búzatermés az Európai Unióban 2018-ban elmaradt 
2017 és az előző öt év (2013–2017) átlagától is, a jelentősebb 
termelők közül csak Romániában és Spanyolországban 
nőtt, utóbbiban a ritkán tapasztalható bőséges 
késő tavaszi csapadéknak köszönhetően. Az el-
húzódó aszályok és a nyári forróság főleg Len-
gyelországban és Németországban vetette 
vissza a mennyiséget (2017-hez képest 15–17%-
kal), de az Egyesült Királyságban és Franciaor-
szágban is kevesebb búzát arattak. Magyaror-
szágon 5,2 millió tonnát takarítottak be 2018-
ban, ez megegyezett a 2017. évi mennyiséggel 
és az előző öt év átlagával is, az átlagos hozam 
azonban csökkent, részben a betakarított terü-
let bővülése következtében. Az áprilisi meleg és 
szárazság, majd az optimálisnál több eső a hő-
séggel párosulva nem tett jót a növénynek.

A kukorica és a napraforgó érését serken-
tette a májusi–júniusi csapadék, de az au-
gusztusi aszály később valamelyest visszave-
tette azt. Hazánk mindkét növény esetében 
a harmadik legnagyobb termelő volt az EU-ban, kukori-
cából 7,7, napraforgóból 1,9 millió tonnát arattunk, előb-
bi mennyisége 14%-kal emelkedett, utóbbié 8%-kal csök-
kent, az ötéves átlagot mindkettőé meghaladta. A kuko-
rica hozama felülmúlta a 2017. évit, a napraforgóé ahhoz 
hasonló volt. Uniós átlagban ugyanilyen tendenciák vol-
tak megfigyelhetők, de az egyes tagállamokat tekintve 
változatos volt a helyzet. A közösség kukoricatermésének 

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. 

növekedéséhez, illetve a napraforgótermés csökkenésének 
mérsékléséhez nagyban hozzájárult a mindkét növény 
termelési rangsorát vezető Románia, ahol előbbi értéke 
32, utóbbié 15%-kal nőtt.

 Az árpa, a rozs és a zab mennyisége a földterület bő-
vülése ellenére csökkent az unióban, de a jelentősebb 
termelők közül Spanyolország mindhárom növényből 
legalább másfélszer annyit takarított be, mint egy évvel 
korábban. 2018-ban Magyarországon árpából 1,1 millió, 
zabból 59 ezer, rozsból 84 ezer tonna termett, a hoza-
mokhoz hasonlóan ezek jellemzően gyengébb ered-
ménynek számítanak 2017-hez viszonyítva.

A repce mennyisége szintén elmaradt a 2017. évi és az öt-
éves átlag értékétől az EU-ban, a főbb termelőknél tapasz-
talt visszaesésből eredően, de hazánkban – amely 988 ezer 
tonnájával a közösség hetedik legnagyobb repcetermelője 
– növekedés mutatkozott, jóllehet a betakarított terület 
számottevő bővülése miatt a hozam némileg csökkent.

Cukorrépából 15%-kal kevesebb termett az EU-ban, 
mint – a termelési kvóta eltörléséből fakadóan – rekor-
dot eredményező 2017-es évben: a fő északnyugat- és 
közép-európai termőterületeket sújtó szárazságot ez 
a növény is megsínylette. A legfontosabb termelőknél 

10 és 28% közti mértékben csökkent a begyűjtött cukorrépa 
mennyisége. Magyarországon 15%-os volt a visszaesés (998 
ezer tonna), de ez összefüggött a termőterület csökkenésével 
is. Utóbbira hatással lehetett a cukor árának zuhanása, ami 
mérsékelte a termelési kedvet. Itthon a szokásosnál több beteg-
ség, a vetést akadályozó tavaszi belvizek, a nem öntözött terü-
leteken az aszályok befolyásolták kedvezőtlenül a termést.

Gerse József

Változás a szántóföldi növények hozamaiban, 2018 (2017-hez képest)
* Néhány – nem kiemelkedő termelő – tagállam adata nélkül
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Apró problémák

A jelenlegi becslések szerint évente 
12,7 millió tonna szárazföldről 

származó műanyag kerül a vizekbe, 
mely 2025-re 50 millió tonna fölé is 
emelkedhet.

A műanyagok tömegtermelése 
a XX. század során vált lehetővé, 
és széleskörű felhasználhatóságuk 
miatt az egész világon elterjedtek. 
Hulladékká válásuk után azonban 
begyűjtésük és újrahasznosításuk, 
illetve megsemmisítésük közel sem 
megoldott. A rossz hulladékkezelési 
gyakorlat következtében gyakran a 
vizekben köt ki a hulladékműanyag.

A műanyag szemét többnyire „egy-
ben” kerül a vizekbe, és ezt követő-
en kezd aprózódni a hullámverés, az 
ultraibolya sugárzás és a tengeri élőlé-
nyek lebontó tevékenysége következ-
tében.  Mikroműanyagnak a felda-
rabolódott, 5 milliméternél nem na-
gyobb műanyagszemcséket nevezik.

A Mediterráneum is érintett a 
hulladékproblémában. A Barcelo-
nai Egyetem kutatói Katalónia és 
Délkelet-Spanyolország partmenti 
vizeit vizsgálva, 2500 tengeri 

Huszáröltözék  
textiltechnikai szemmel

A szabadságharc idején, 1848. már-
cius 15. előtt tizenkét huszárez-

red volt Magyarországon, 1848-
49-ben további hatot soroztak be. 
Ruházatuk nemcsak díszes volt, ha-
nem valamennyi darab általában vé-
delmi funkciókat is ellátott.

A mente az egyik legfontosabb 
huszár öltözéknek számított, amit 
a huszár mindig magánál tartott. 
Nemcsak az időjárási viszontagsá-
gok ellen, hanem a kardcsapásoktól 
is védett. Baloldalon félvállra vetve 
pajzsot képezett a balról érkező el-
lenség kardcsapásai ellen. Szabály 
szerint az időjárástól függően, 
5-15 oC-os hőmérséklet esetén bal 
vállra vetve, -5-től 5 oC-ig mindkét 
vállon, -5-től -20 oC-ig az ujjakba 
belebújva lehetett használni.

A felül viselt dolmány és a nadrág 
általában posztóból (gyapjúszövet vá-
nyolással - nemezeléssel - tömörítve) 

keresztezésével) készült lapos zsinórok 
- a sujtások díszítették. Ezek jelentős 
védelmet is jelentettek a kard lesújtá-
sakor, mivel ennek segítségével a tex-
tilanyagon nem tudott áthatolni a he-
gyes és éles eszköz. A huszár testének 
védelmét sújtásba behúzott fémszál is 
fokozta. A sérülékeny testrészeknél 

vízmintát elemezve tekintélyes 
mikroműanyag-jelenlétet mutat-
tak ki a Földközi-tenger vizében. 
A mintákban jelentős mennyisé-
gű polietilén (műanyag szaty-
rok, csomagolóanyagok), poli-
propilén (palackok, tárolók, já-
tékok, textilipari alkatrészek) és 
polisztirol (hőszigetelő anyagok, 
csomagolástechnika) hulladékot 
azonosítottak. Ezeken kívül 
gyakori volt még a műanyag 
flakonok anyaga, a polietilén-
tereftalát (PET), a poliuretán 
és a PVC is. Ezek a szennyezé-
sek ráadásul nem is újkeletűek, 
a részecskék viszonylag régóta 
a vízben tartózkodnak. Ennek 
egy igen árulkodó jele a szem-
csék lekerekített formája, amely 
hosszas kopási folyamat ered-
ménye.

Spanyolország déli részén 
nem csak a szárazföld felől 
bekerülő szennyezést lehet ki-
mutatni. Az Atlanti-óceán a 
Gibraltári-szoroson keresztül, 
a vízi áramlási rendszerek ré-
vén szintén hozzájárul a tenger 
műanyag tartalmához.

készült. Színük az egyes huszárezre-
dekre jellemzően változott, többek 
között búzavirágkék, piros és zöld 
fordult elő. A ruházat színe és díszí-
tettsége a rangok jelzésére szolgált (a 
közhuszártól a tisztekig). A dolmányt 
és a nadrágot a rávarrt sárga színű 
- fonatolt eljárással (fonalak átlós 

Összegyűjtött mikroműanyag-szemcsék



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/11   347

Azt is vizsgálták, hogy mi lesz végül 
a kis szennyező szemcsékkel. Ennek 
főként az adott műanyag sűrűségétől 
kellene függenie, azaz a kisebb sűrű-
ségűek a felszín közelében lebegnének, 
míg a sűrűbbek a tenger alján kötnének 
ki. A kutatók tengerfenéki vizsgálatai 
során azonban kiderült, hogy a ten-
ger mélyén lévő hulladék kétharmada 
a víznél kisebb sűrűségű műanyagból 
tevődik össze. Ez annak köszönhető, 
hogy a könnyű szemcsék összeállnak 
más, nagyobb sűrűségű részecskékkel, 
amik aztán lehúzzák őket a mélybe.

Ezt az összeállást a tengeri állatok is 
segítik. Életműködésük során a mű-
anyag szemcse bekerül a testükbe, 
mely végül ürülékként távozik a szer-
vezetből. Az ürülék sűrűsége nagyobb 
a vízénél, így lesüllyed, magával utaz-
tatva a kicsiny szemétrészecskéket. 
Kialakul tehát egy függőleges irányú 
műanyagtranszport, ami ugyan a fel-
színi vizekből eltávolítja a hulladékot, 
de nem oldja meg a gondokat.

A mikroműanyagok tápláléklánc-
ba kerülése pedig előbb-utóbb eléri 
az embert is, és ez valószínűleg nem 
marad következmények nélkül.

DáviD Tibor

Az emberi szervezet általában a 
szénhidrátokat használja ahhoz, hogy 
gyorsan energiához jusson. Ám ha a 
szervezet nem jut szénhidráthoz, ak-
kor a test alternatív energiaraktárai-
hoz fordul. Az „energiahelyettesítés” 
folyamata nyomot hagy metabolitok 
formájában, mint a butirátok, 
karnitinek, és az elágazó szénláncú 
aminosavak. 

A kutatók észrevették, hogy a kop-
lalás során olyan anyagok szintje is 
növekszik, melyek a citrátciklus so-
rán termelődnek, az alatt a folyamat 
alatt, melyben az élőlények a szénhid-
rátok, fehérjék és zsírok kémiai köté-
seiben tárolt energiát felszabadítják.

A böjtölés továbbá növeli a purin 
és a pirimidin anyagcseréjét. Ezek a 
génkifejeződésben és a fehérjeszin-
tézisben játszanak kulcsfontosságú 
szerepet. A kutatások kimutatták, 

hogy a koplalás átprogramozza, 
hogy mely fehérjék mikor épüljenek 
fel, így befolyásolja ezek funkcióját. 
Ez segítheti a sejtek homeosztázisát, 
és azt, hogy a környezeti körülmé-
nyeknek megfelelően alakuljon ben-
nük a génkifejeződés. Ezen kívül a 
purinnek és a pirimidinnek köszön-
hetően megnövekedett a test antioxi-
dáns szintje is 58 óra koplalás után. 

„A korábbi öregedésről szóló kutatások 
megmutatták, hogy állatmodellek esetén 
a visszafogott kalóriabevitel és a böjt meg-
hosszabbította a várható élettartamot, a 
részletes folyamat azonban rejtve maradt. 
Lehetséges az öregedésgátló hatást külön-
böző nézőpontokból igazolni, ha olyan 
mozgásprogramokat vagy gyógyszereket 
fejlesztünk, melyek a böjtölés által kivál-
tott anyagcsere-reakcióhoz hasonlót idéz-
nek elő” – mondta Teruya.

(Okinawa Tudományos és 
Technológiai Intézet) 

(pl. csukló, comb) külön vitézköté-
seket varrtak. A kösöntyű (deréköv) 
szintén zsinóros anyagból készült, vi-
selésével a borda alatti, lágy hasi test-
felületek védelme valósult meg. 

A kardon levő bojttal csuklójukra 
húzva rögzítették a fegyvert, ezzel az 
elejtés elkerülhetővé vált.  A huszárok 
fejfedője a csákó volt, a táborban sap-
kát viseltek. A csákón különböző dí-
szeket, rangjelzéseket, címereket he-
lyeztek el, amelyek védelmi funkciót 
is elláttak. A csákó belsejébe helyezett 
fémgyűrű, a ráhelyezett láncok szin-
tén ellenállást fejtettek ki a kardsújtás 
ellen. A csákót az áll alatt bőrszíjjal 
rögzítették, a csatában a nyakban 
elhelyezett külön zsinór akadályozta 
meg, hogy le ne essen a fejükről.

A huszárok csizmáján – a zászlóvivő 
kivételével – sarkantyú volt, ezzel ké-
szítették fel a lovakat vágtára (a zász-
lóvivő – akit két huszár védett – azért 
nem viselt sarkantyút, mert nem me-
nekülhetett el a csatából, mindenáron 
védenie kellett a zászlót). 

A tisztek díszes lótakarója – a 
sabrak – a császári felségjellel, ké-
sőbb a magyar címerrel volt ellátva. 

KuTasi Csaba

A böjtölés fiatalít

A böjtölésnek nem az az egyetlen 
áldásos hatása, hogy segít leadni a 

súlyunkból. Az Okinawa Tudomá-
nyos és Technológiai Intézet (OIST, 
Japán) és a Kyoto-i Egyetem (Japán) 
kutatói bizonyították, hogy a koplalás 
fokozza az ember agyagcseréjét, anti-
oxidánsokat termel, és segít visszafor-
dítani az öregedés egyes tüneteit. 

„Évek óta foglalkozunk az öregedéssel és 
az anyagcserével; elhatároztuk, hogy most 
a böjt emberre gyakorolt hatásait kutatjuk. 
Eredeti elvárásunkkal ellentétben azt ta-
láltuk, hogy a böjtölés erőteljesen aktivizál-
ta az anyagcserét” – mondta Takayuki 
Teruya, a tanulmány első szerzője.

A Scientific Reports folyóiratban megje-
lent tanulmány négy, éhgyomorra vizs-
gált alany vér, plazma és vörös vérsejtjei-
nek elemzését mutatja be. A kutatók a 

metabolitok változó szintjét figyelték.  
(A metabolitok a kémiai folyamatok 
során keletkezett anyagok, amelyek 
a szervezet számára energiát biztosí-
tanak és lehetővé teszik számukra a 
növekedést.) Az eredmények szerint 
44 metabolit képződött, melyek közül 
30 olyan, melyet előzőleg nem ismer-
tünk. A böjtölő egyénekben 58 órás 
koplalás hatására ezeknek mennyisége 
1,5-60-szorosára nőtt.

Korábbi kutatások során észrevették, 
hogy néhány metabolit mennyisége a 
kor előrehaladtával csökken, ilyenek pél-
dául a leucin és az izoleucin. A böjtölő 
egyénekben ezen metabolitok szintje 
növekedett, ami arra enged következ-
tetni, hogy a böjtölés növelheti a várható 
élethosszt: „Ezek a metabolitok fontosak 
az izomaktivitás és az antioxidáns aktivitás 
fenntartásában. Eredményeink a böjtölés fi-
atalító hatásáról árulkodnak, mely korábban 
ismeretlen volt” – összegezte Teruya.

A G0 Cell Unit és a Kyoto University kutatóinak tanulmánya szerint a koplalás energiahelyette-
sítéshez, antioxidációs hatáshoz, megnövekedett mitokondriális aktivitáshoz és megváltozott 

jelátvitelhez vezet. (FORRÁS: OIST)
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Taxival a világűrbe

Fél évszázaddal ezelőtt a Hold 
„meghódítását” célzó küzdelem 

közepette annyira felpörögtek az ese-
mények, hogy egyesek mára azt 
prognoztizálták, hogy a garázsunk-
ban az autó mellett (vagy helyett) űr-
hajó fog parkolni. Persze az űrverseny 
mozgatórugója sokkal inkább a politi-
ka mintsem a gazdaság volt. Az űrte-
vékenységet állami (katonai) szerve-
zetek finanszírozták, és az űrhajósok 
is a hadsereg berepülőpilótái közül 
kerültek ki. (Az űrverseny gazdasági 
terhe viszont nagymértékben hozzá-
járult a Szovjetunió összeomlásához.) 

Aztán lassan megjelentek a civil űrha-
jósok is, az Apollo-17 fedélzetén pél-
dául végre egy geológus is eljutott a 
Holdra Harrison Schmitt személyében. 
A következő mérföldkő a világűr „ci-
villé válásában” 2001-ben volt, ami-
kor is Dennis Tito amerikai üzletem-
ber turistaként látogatott a Nemzet-
közi Űrállomásra.

Ekkortájban kezdték el bontogat-
ni szárnyaikat a magán űrkutatási 
vállalkozások, amelyek vagy kife-
jezetten az űrturizmusra alakultak, 
vagy szállítási kapacitást kínálnak, 
akár állami megrendelők számára is. 
Ilyenek például a Virgin Galactic és a 
Blue Origin, ahol magán utasok szá-

mára fejlesztenek űrjárművet, 
vagy a Bigelow Aerospace, az 
űrszállodák számára felfújható 
modulokat fejlesztő cég.

 Az a várakozás az űripa-
ri vállalkozásokkal szemben, 
hogy a túlbürokratizált állami 
fenntartású űrhivataloknál ha-
tékonyabban tudnak működni,  
gyorsabban és gazdaságosab-
ban képesek a fejlesztések el-
végzésére. Ennek az elvárásnak 
újabb bizonyítéka a SpaceX leg-
újabb küldetése. 

Elon Musk 2002-ben alapítot-
ta a céget. Első rakétájuk 2008-
ban járt a világűrben. 2010-re 
elkészült a Dragon névre ke-
resztelt teherűrhajójuk, mellyel 

rendszeresen szállítanak utánpótlást 
a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fe-
délzetére. 2013-ban megoldották az 
űreszközöket feljuttató első rakéta-
fokozat irányított visszatérését, majd 
újbóli felhasználását. (A korábbi űr-
rakéták – legnagyobb – első fokoza-
ta megsemmisült.) 

A mostani út már a személyszállí-
tó változat tesztje. A küldetés jelen-
tőségét növeli, hogy az űrrepülőgép 
program 2011-es lezárása óta a NASA 
nem rendelkezik saját személyszállító 
űreszközzel, így az amerikai űrhajó-
sok is Szojuz űrhajókon bérelt helye-
ken jutnak fel az ISS-re, és ugyanígy 
térnek onnan haza. Az „emberes” 
Dragon rendszerbe állítása megszűn-
teti az amerikai űrhajózás Oroszor-
szágtól való függőségét.

A küldetés március másodikán 
startolt, és másnap érkezett meg a 
Nemzetközi Űrállomásra. Fedélze-
tén Ripley-vel, az űrruhába öltöz-
tetett próbabábuval, valamint majd 
kétmázsányi ellátmánnyal. Lapzár-
takor a Dragon még az űrállomásnál 
tartózkodik, a személyzet épp az 
utánpótlást rakodja ki. Mire cikkün-
ket olvassák, a Crew Dragon túl lesz a 
– remélhetőleg sikeres – landoláson, 
s ha minden jól megy, az Apollo-11 
küldetésének 50. évfordulója kör-
nyékén várható a folytatás, űrhajó-
sokkal a fedélzeten.

J. s. a.

Mimikri és méreganyagok

A mimikri gyakori az állatvilágban, 
főképpen a könnyű prédát jelentő 

rovarok esetében. Vannak a háttérbe 
olvadó fajok, viszont vannak, amik 
feltűnőek és maguk ehetőek lenné-
nek, viszont mégsem kapják el őket, 
vélhetően azért, mert egy mérgező 
fajra hasonlítanak. Ez a Bates-féle mi-
mikri amiatt ad védettséget, mert a 
ragadozók nem tudnak biztosan kü-
lönbséget tenni a két faj között. Így 
van ez a Lonclepke és a Pompás király-
lepke esetében is: az első ártalmatlan és 
ehető is volna, de megszólalásig ha-
sonlít az igencsak rosszízű “mintafaj-
hoz”. Ez a két hasonló külsejű faj Flo-
ridában honos, elterjedésük azonban 

nem teljesen átfedő. Egy amerikai 
kutatócsoport arra volt kiváncsi, 
vajon a Lonclepke sorsa megpecsé-
telődik-e ott, ahol a vele összeté-
veszthető mérgező lepkefaj nincs 
jelen. Úgy tűnik szó sincs erről! 

A Lonclepke hernyói Florida-
szerte a Karolina fűzön táplálkoz-
nak. Ez a növény egy glikozidot 
tartalmaz, amely letális hatású a 
ragadozókra, de a lepkehernyókra 
nem hat, mivel a méreganyagot a 
hernyók a zsírszövetükben raktá-
rozva kivonják a saját anyagcseré-
jükből. A lepkévé alakulás során 
attól függően kerül bele a pillangó-
ba a méreg, hogy van-e arrafelé ki-
rálylepke. Vagyis olyan területeken, 
ahol nem él királylepke, a Lonclepkék 
is mérgezővé válnak. Az átfedő te-
rületeken élő Lonclepkék azonban az 
átalakuláskor elbontják a mérgező 
anyagot, így csak a mimikri miatt 
lesznek védettek. Ennek tesztelésére 

ÉT-ETOLÓGIA

a kutatók a Lonclepkéket imádkozó 
sáskáknak kínálták fel, és a ragado-
zók akkor mutatták a leggyorsabb el-
kerülést, ha a Lonclepkék királylepke-
mentes területről származtak. 

A kutatók szerint a vizsgálat ered-
ményei alapján át kell gondolnunk a 
mimikri evolúciójáról és a fajképző-
désről alkotott elképzeléseinket. 

bilKó ágnes

Startra készen (FORRÁS: SPACEX)
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Virágnyílási sorrendben a fokozottan védett növények közül rejtvényünk 
e heti faja az akár már februárban is virágzó kora tavaszi évelő, a 
Bulbocodium vernum a liliomfélék rendjéből. A virágzás után a talajba 
visszahúzódó, erősen mérgező növény a homokos élőhelyeket kedveli, 
gyér hazai állományai a Gödöllői-dombvidéken, a Nyírségben, illetve az 
országhatár menti Duna–Tisza közén lelhetők fel. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A múlt heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 
150 éve született magyar botanikus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A védett növényfaj közönséges neve. 9. Összeomlik 
a fal. 10. Sétálás, gyaloglás. 12. Nősténye a suta. 13. Tisztességtelen 
haszon. 15. Libavélemény! 16. Női név, becenév is. 18. Skót nevekben: 
fia. 20. Borókaízű pálinka. 21. A földre pottyan. 24. Kémény szélei! 25. 
Cserépből való dohányzóeszköz. 27. Végtelen sor! 28. Téli ...; erdei 
gomba. 30. A védett faj szinonim magyar neve. 31. Üreg, tájszóval. 32. ... 
Klub; tévéadó. 34. Visszafordíthatatlanul kiszáradó tó a Turáni-alföldön. 
36. Kenneth Loach filmje egy fiúról és egy sólyomról. 38. Pest közepe! 
39. Légkalapáccsal hézagot vág. 41. Nagyon meleg, tüzes.

FÜGGŐLEGES: 1. Korábban. 2. Kerti ...; ligeti énekesmadár. 3. Belül 
bolydul! 4. Vitéz. 5. Vízben lebukik. 6. Rövid idő óta meglevő. 7. Ollót 
használ. 8. Hevesi község Hatvantól tíz kilométerre. 11. A tűzoltópa-
rancsnok lánya Örkény István Tóték című darabjában. 14. Oszmán–török 
közigazgatási egység. 17. Szárny – latinul. 19. Lábbelitisztító eszköz. 22. 
Európa Kulturális Fővárosa, röv. 23. Kereskedelmi és Iparkamara, röv. 25. 
Hullámos mintázatú selyemszövet. 26. Feljelentést követheti. 27. Rajt. 29. 
Kártyajáték. 33. Harmadvágás a vívásban. 35. Albán pénzegység. 37. 
Dolgok egymásutánja. 40. A lítium vegyjele. 42. Párizs centruma!

Próbálja ki!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Magyar kikerics

A 2019/9. lapszámban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT nevét adják ki. A megfejtést beküldők 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését nyerte: Besenyei 
Áron (Nyékládháza), Bús Mária (Veszprém), Csiba Eszter (Buda-
pest), Kálmán Árpádné (Sárvár), Lestár Jánosné (Budapest), Palatin 
Ibolya (Győr), Posztós Éva (Szekszárd), Szász Ferenc (Heilbronn, 
Németország), Szegedi István (Szolnok), Varga Gábor (Szeged). 
A nyerteseknek gratulálunk, az előfizetések 2019. április 1-től érvénye-
sek. Akinek nem jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze!
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Az idei Víz Világnapján is várja 
az általános iskolás gyerekeket 
az ÖKO-Sziget rendezvény 
Szigetmonostoron. A Szigetmo-
nostor Önkormányzata, az 
Ökológiai Művelődés Alapít-
vány, valamint az Outdoor 

Mission Kft. által immár ötödszörre megszervezett 
program fókuszában ezúttal az energiagazdálkodás áll.

Az energiafelhasználással kapcsolatban kevésbé jellemző 
a tudatos gondolkodás. Általában a mérnököktől várjuk 
az újabb és újabb megoldásokat, ám a kutatók leginkább 
az eszközeink jobb hatásfokának elérésében tudnak segí-
teni. Nem mellékes az a tény, hogy az energiafelhasználás 
mértéke nagyban múlik 
rajtunk. Ezt kívánják a 
szervezők tudatosítani a di-
ákokban, és a programok-
kal rávilágítani arra, milyen 
sok terülten van eszköz a 
kezünkben az energiafel-
használás csökkentésére.

A gyerekek korosztályonként különböző programo-
kon vehetnek részt. A kisebbeket Ökojátszótér várja, a 
nagyobbak farmlátogatáson, tárlatokon és a Megújuló 
energia tanösvény segítségével ismerkedhetnek napjaink 
legsúlyosabb ökológiai problémáival, míg a legnagyob-
bak, a 7-8. osztályosok az Ökolábnyom Workshopon 
bővíthetik tudásukat és készíthetnek akciótervet.

A március 21-22-én megszervezett ÖKO-Sziget 
helyszíne újra a Szentendrei-szigeten elhelyezkedő Szi-
getmonostori Faluház (Klímaközpont) lesz. Ez a terület 
méltó helyszín egy víz világnapi rendezvény megtartá-
sához, hiszen kiemelt szerepet játszik a környék és Buda-
pest vízellátásában.

A farsanghoz kapcsolódva, XIX. 
századi neves személyek jelmezes ké-
peiből nyílt fotókiállítás Maskará-
ban címmel a Múzeumkert keríté-
sén, melyeket a Történeti Fénykép-
tár gyűjteményéből válogattak.

A XIX. század második felében ne-
mesek és polgárok nemcsak a farsangi 
mulatságok idején öltöztek jelmezbe, 
hanem más alkalmakkor is. Bálokon, 
magán-összejöveteleken, gyermek-

zsúrokon gyakran mutattak be élőképeket, amelyeken tör-
ténelmi alakok, neves színdarabok szereplői, vagy elkép-
zelt figurák, ismert festmények alakjai elevenedtek 
meg. A divatos jelmezes mulatságok olykor politikai 
tartalommal telítődtek, olykor jótékonysági célokat 
szolgáltak, máskor csak az önfeledt szórakozás alkalmai 
voltak. A képek március 31-ig tekinthetők meg.

Két igen fontos jubileum – a 
Bauhaus alapításának 100., 
valamint Weininger Andor 
festő, grafikus, építész, for-
matervező születésének 120. 
évfordulója – előtt tiszteleg a 

Weininger Andor – Bauhaustól New Yorkig című 
kiállítás a pécsi Modern Magyar Képtárban.
Weininger Andor életműve csaknem a teljes huszadik 

századot felöleli, életének egyes állomásai pedig a világ 
legkülönbözőbb pontjaihoz kötik. Életét az emigrációk 
sora és ezzel együtt újabbnál újabb kulturális és művésze-
ti közegek megismerése határozta meg. Képzőművészeti 
munkásságában látványos ívet írt le, a huszadik század 
avantgárd művészeti irányzatai közül többhöz is csatla-
kozva, a Bauhausban megismert geometrikus absztrakci-
ótól a szürrealizmusig. Weininger a képzőművészet mel-
lett több más művészeti ágban is jelentőset alkotott.

A március 31-ig látható tárlat számos hangzó- és 
mozgóképanyag segítségével kalauzolja a látogatót 
Weininger Andor életművében, megjelenítve éppúgy az 
építészt, mint a zenészt, képzőművészt, színészt, szín-
padépítő szakembert.

Az 1935-ben Yamagatában 
született Nakano Kazuko 
asszony szenvedélye a gyer-
mekkimonó. A ruhákat, 
melyekhez szorosan kötő-
dik, gyermekeinek tekinti. 

Hosszú évek során közel ezer ruhadarabot gyűjtött ösz-
sze, melyek között edo-kori és mai kimonókat egyaránt 
találunk. A gyűjteményből válogatva jött létre a Japán 
antik gyermekkimonók és japonizáló Zsolnay 
dekormotívumok kiállítás, ami április 15-ig látható 
Pécsen, a Művészetek és Irodalom Házában.

A japán gyermekruhák esetében kiemelkedő szerepük 
volt a motívumoknak, amelyek „amulett”-funkciót is 
elláttak, és a szülők reményeit, gyermekükkel kapcsola-
tos vágyait és jókívánságait fejezték ki. A kiállítás e mo-
tívumokra helyezi a hangsúlyt, hiszen a látogatók nem 
csak megcsodálhatják e miniatűr műalkotásokat, de a 
rajtuk elhelyezett díszítések nonverbális üzenetével is 
megismerkedhetnek.

A japánok természetközelisége révén nagyon sok növé-
nyi motívum hordoz többlettartalmat, de különféle tár-
gyak is utalhatnak a hosszú életre vagy akár a boldog 
házasságra. A kiállításon megtekinthető tárgyakon túl 
szeptemberben a gyűjtemény egy másik részét is bemu-
tatja a budapesti Nemzetek Háza, ahol a különféle tex-
tíliák és díszítési technikák kapnak hangsúlyos szerepet.

A kiállítássorozatot kísérő Selyemre festett jókívánság cí-
mű könyvből további részletek derülnek ki Nakano asz-
szony gyűjteményéről.

Energiagazdálkodás okosan

Ruhába szőtt üzenetek

Farsang

Kettős jubileum
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A hátlapon
Az Aoraki
Mount Cook Nemzeti Park 
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Árvízrekord
2018 augusztusában az elmúlt száz év 
legnagyobb árvize pusztított a dél-indi-
ai Kerala államban. A 483 áldozatot 
követelő katasztrófa valós okaival kap-
csolatban megoszlanak a vélemények: 
abban nagyjából konszenzus van, hogy 
a különösen intenzív monszunesőzések 
és a túltelítődő hegyvidéki víztározók-
ból meginduló árhullám kombinációja 
okozta a bajt, ugyanakkor az emberi 
felelősség mértékével és hovatartozásá-
val kapcsolatban már nincs egyetértés.  

Idő és emlékezet
Sokszor olvashattunk már szalagcíme-
ket, amelyek azt hirdetik, az idő csu-
pán illúzió. Ettől egy pár fokkal vissza-
fogottabb és remélhetőleg könnyebben 
elfogadható állítás, hogy az idő csak 
az emlékezetnek köszönhetően léte-
zik számunkra. Az idő érzékelésével 
kapcsolatos kutatások a közelmúltban 
több érdekes eredményt hoztak.

Álhírek Budapesten
Az 1919-es Magyarországi Tanácsköz-
társaság idején nem kevés álhír került 
forgalomba Budapesten, amelyek a 
diktatúra időszakának fontos szemé-
lyiségeivel, különböző jelenségeivel 
voltak kapcsolatban. Az új hatalom 
pedig, mivel ezeket a rendszerre káro-
saknak tartotta, a legkülönfélébb esz-
közökkel küzdött ellenük.  

Új-Zéland a természetjárók és ka-
landorok egyik legkedveltebb helye. 
Veszélyes állatok hiányában és ter-
mészeti kincsei gazdagságának fé-
nyében ez nem is meglepő.
A Déli-Alpok – Új-Zéland déli szigeté-
nek közepén húzódó hegyvidék – nevét 
1770-ben James Cook kapitánytól kapta. 
A hegység legmagasabb csúcsa, 
a 3754 méteres Aoraki környékén elte-
rülő Nemzeti Park a kemény föld, a kő 
és a jég birodalma. Az ország legmaga-
sabb csúcsai és leghosszabb gleccserei 
fekszenek a parkban.  A terület vadságát 
jelzi, hogy Sir Edmund Hillary itt ké-
szült fel a Mount Everest meghódítására. 

A táj jelenlegi arcát a jég formálta; az 
ország legnagyobb és legszélesebb 
gleccsere (a Tasman gleccser) segített 
kialakítani a park legfontosabb völgy-
rendszerét. A maga 27 km-es hosszú-
ságával és 3 km-es szélességével már a 
főútról is tisztán látható, s bár az alacso-
nyabb részeken már kővel borított, 
magasabb területeken a gleccser jege 
600 méter vastag lehet.

Az őslakosok legendája szerint az 
Ég négy gyermeke, köztük Aoraki, 
kenuban utaztak a nyílt óceánon. 
Egyszercsak csónakjuk zátonyra fu-
tott, s a fiúk hiába másztak fel a kenu 
tetejére, a feltámadt hideg déli szél 
kővé dermesztette mindannyiukat. 
A kenu Új-Zéland déli szigetének 
földjévé, s a fivérek a Déli-Alpok 
csúcsaivá váltak. A maorik az Aoraki 
csúcsot tartják a fizikai és a lelki világ 
közötti kapcsolat megteremtőjének, 
az élet fenntartójának. Európai nevét, 
Cook kapitány tiszteletére, 1851-ben 
a keleti parton hajózó brit kapitánytól 
John Lort Stokes-tól kapta.

A park erdő hiányában számunkra 
szokatlan, kietlen látványt nyújt. Ennek 
ellenére hihetetlenül gazdag magas-
hegyvidéki növényzettel, rovar- és ma-
dárvilággal rendelkezik. Legismertebb 
talán a kea papagáj, mely hírhedt a tú-
rázók ellen elkövetett csínytevéseiről. 

Kép és Szöveg: 
Györfy BorBála
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