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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsí-
tésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány 
közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett a Műegye-
tem oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME-kutató és BME- 
hallgató kategóriában hirdettük meg.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat 
vártunk, amelyekben a pályázók közérthető, ismeretter-
jesztő módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, 
módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudomá-
nyos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályaművek benyújtási és zsűrizési időszaka lezárult. Ez-
úton köszönjük annak a tizenkét szerzőnek, aki – önálló 
vagy társszerzőként jegyzett -- cikkét beküldte szerkesztősé-
günkbe, hogy pályamunkájával megtisztelte idei felhívásun-
kat. Egyben tájékoztatjuk Pályázóinkat és Olvasóinkat, hogy 
az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktató tekinté-
lyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány által delegált 
szakszerkesztő munkatársunkból álló zsűri bírálta el. 

A díjazottak névsorát a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem ünnepi rendezvényét: a 2019. 
június 20-i díjátadó konferenciát követően, jövő heti 
számunkban ismertetjük lapunkban. Ekkortól kezdjük 
közölni sorozat formájában a pályaműveket. A pályázók 
külön írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Ernst Haeckel cirripédiákat 
ábrázoló metszete Darwin kicsi barátja 
és a többiek című cikkünkhöz. 
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a táplálékfelvétel esetében megnyil-
vánuló napszaki ritmust hogyan ala-
kítja ki az idegrendszer.

A kutatók először megbizonyosodtak 
róla, hogy a használni tervezett gén-
manipuláció hatásos-e: a cirkadián rit-
mus szabályozásában részt vevő egyik 
gén kiütésének hatására felborult a kí-
sérleti egerek normális alvás-ébrenlét 
ciklusa és a táplálékbevitel napszakok 
közti megoszlása is. Ezután a kutatók 
már kifejezetten a táplálékfelvétel sza-
bályozásában központi szereppel bíró 
sejtcsoportot, a hipotalamusz egyik 
magjában lévő AgRP-t kifejező sejte-
ket célozták a beavatkozással.

A sejtekből felszabaduló AgRP éh-
séget idéz elő a kísérleti állatokban. 
A sejtek aktivitását és így az AgRP 
felszabadulását két, egymással el-
lentétes hatású hormon befolyásolja, 
a ghrelin és a leptin. Előbbi a gyo-
mor ürességére termelődik, fokozza 
az AgRP idegsejtek aktivitását, míg 
utóbbi a raktározott zsír mennyiségé-
nek függvényében szabadul fel és gátló 
hatást fejt ki az AgRP neuronokra.

Mivel az AgRP sejtek működésében 
is kimutattak már napszaki ingado-
zást, a kutatók azt feltételezték, hogy 
ezekben is működik az előbb felvázolt 
génexpressziós ciklus, ezért vizsgálták az 
előbb is említett génmanipuláció hatását 
az AgRP sejtekben. Az állatok ebben 
az esetben normális alvás-ébrenlét cik-
lust mutattak, viszont a táplálékfelvé-
telben és az anyagcsere más mutatóiban 

Napszaki ritmus az 
evésben

A Föld forgásának hatására a 
felszínen ritmikusan változik a 
Nap általi megvilágítás intenzi-
tása, amihez az élőlények is al-
kalmazkodtak. Már a kékbak-
tériumokban is megfigyelhető 
az anyagcsere napszaki ingado-
zása, az összetettebb élőlények-
nél pedig egy sor más élettani 

jelenség épült erre a ritmusra.
A napszaki ritmust a hipotalamusz 

egyik sejtcsoportjához, a szupra-
kiazmatikus maghoz szokás kötni, ir-
tása ezen ritmus felborulására vezet. A 
szuprakiazmatikus mag sejtjeiben egy 
transzkripciós-transzlációs visszacsa-
tolási kör, vagyis egy génexpressziós 
ciklus működik. A transzkripció a 
DNS-ben őrzött kód mRNS-be 
való átírását, a transzláció pedig (az 
mRNS-ben lévő információ alapján) 
a fehérje létrehozását jelenti, ezek tehát 
a génekben hordozott információ ki-
fejeződésének (génexpresszió) lépései. 
A visszacsatolási kör működése két fe-
hérjecsoporton alapul, melyek egymás 
kifejeződését szabályozzák. 

A reggeli órákban az egyik fehérje-
csoport tagjaiból sok van a sejtmagban, 
ezek fokozzák a másik csoport tagja-
inak átírását, transzkripcióját. Néhány 
óra alatt a második csoport fehérjéinek 
mennyisége elkezd növekedni és ezek 
gátolják az első csoport kifejeződését. 
Mivel az első csoport fehérjéi folya-
matosan inaktiválódnak az utánpótlás 
nélkül, számuk lassan csökken. Mivel 
így már nem tudják fokozni a második 
csoport kifejeződését, azok mennyisé-
ge is csökkenni kezd és amikor ezek is 
elfogynak, a gátló hatás hiányában újra 
megindulhat az első csoport tagjainak 
kifejeződése. Mindez nagyjából 24 óra 
alatt történik.

Ezt a ciklust módosíthatják kül-
ső hatások, tehát például az, ha 
az idegsejtet valamilyen inger éri. 
Ilyen módon igazodik a ciklus a 
külső megvilágításhoz, ugyanis a 
szuprakiazmatikus mag idegsejtjei 
a retinától kapnak információt a 
külső megvilágításra vonatkozóan. 
Az agy más területein is megmu-
tatkozik ez a génexpressziós cik-
lus, azonban ezeken a területeken 
a szuprakiazmatikus magtól érkező 
impulzusok igazítják az órát a külső 
fényviszonyokhoz. Egy amerikai kuta-
tócsoport nemrég azt vizsgálta, hogy 

rendszertelenség jelentkezett, ami fo-
kozott tápanyagbevitellel és a testtömeg 
megnövekedésével járt együtt.

A sejtek génkifejeződésének vizs-
gálatával arra is fény derült, hogy a 
génexpresszió cirkadián ritmusának fel-
borulása megváltoztatja a leptin hatását 
a sejtekben és feltehetőleg ez okozza, 
hogy az AgRP a normálistól nagyobb 
mennyiségben szabadul fel, amitől az 
állat éhesebb lesz és többet eszik.

A kutatás tehát feltárta, hogy a táp-
lálékfelvétel napszaki szabályozásában 
szerepe van annak, hogy az AgRP 
sejtek leptin-érzékenysége ciklikusan 
változik a transzkripciós-transzlációs 
visszacsatolási kör révén. A leptin a 
szervezet által raktározott tápanyag 
mennyiségének függvényében szaba-
dul fel és elnyomja az éhséget, még-
hozzá úgy tűnik, hogy ezt hatéko-
nyabban teszi a nap azon szakaszában, 
amikor az adott élőlény inaktív.

ReichaRdt RicháRd

Radikális rágcsálóirtó 
hadművelet

Az ausztráliai Syndney-től 780 
kilométerre északkeletre elte-
rülő, alig 11 kilométer hosszú 
Lord Howe-sziget ad otthont 
a világ egyik legdélebbre fekvő 

korallzátonyának, valamint ende-
mikus madár- és rovarfaunája is te-
temes. Csakhogy állatvilágának van 
egy nem kívánt, sőt kifejezetten ve-

A transzkripciós-transzlációs visszacsatolási kör. A sejtmagban zajló transzkripció után a sejt-
plazmában történik meg a transzkripció. (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
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A szigeten a becslések szerint 
mintegy 360 ezer rágcsáló élhet. 
Ha kiirtják mindet, közöttük a 
XIX. században érkezett háziege-
ret, azt remélik, hogy megvédhetik 
a Lord Howe-sziget még megma-
radt endemikus élővilágát, például 
a köderdőkben élő számos bennszü-
lött pálmafajt. Illetve a remények 
szerint sok helyileg kipusztult faj is 
visszatér majd, ha elmúlik a rágcsá-
lók jelentette fenyegetés.

„Ez a projekt mérföldkő lesz a rág-
csálóirtás történetében” – nyilatkozta 
a Science-nek Ian Hutton, a Lord 
Howe-szigeti múzeum kurátora, 
aki évtizedek óta vezeti a szigetek 
ökológiai kutatását. Az Új-Dél-Wales 
államhoz tartozó sziget azonban az 
UNESCO világörökség-listáján is 
szerepel, és kedvelt turistacélpont. 
A turizmusból élő helyiek pedig 
nagyon aggódnak, hogy a sok 
ezernyi kihelyezett patkányméreg 
nem jelent-e veszélyt a turisták ku-
tyáira, gyerekeire, illetve a szarvas-
marhákra és más háziállatokra. Egy 
esetleges mérgezés teljesen romba is 

szélyes része: az invazív rágcsálók, 
főként patkányok. A betolakodók 
1918-ban léptek először partra az 
SS Makambo gőzös fedélzetéről, és 
azóta szinte ellenállhatatlan támadást 
indítottak a helyi biodiverzitás ellen. 

Most azonban ellentámadásba lép 
az ausztrál szövetségi kormány az-
zal, hogy olyan mérvű rágcsálóir-
tásba kezdenek hamarosan a szi-
geten, amelyhez foghatót nehezen 
találni a történelemben. Összesen 
700 szigeten tervezik tökéletesen 
kiirtani a rágcsálókat mind az utol-
só szálig. A szigetek jelentős része 
Új-Zéland körül található, de sok – 
a Lord Howe-szigethez hasonlóan 
– Ausztráliához tartozik. Itt össze-
sen 42 tonna mérgezett gabonából 
készült eleséget fognak szétteríte-
ni. A lakott területeken, illetve a 
mezőgazdasági művelés alatt álló 
területeken május vége óta 28 ezer 
helyen tettek ki patkánymérget, az 
erdős vidékeken pedig helikopter-
ről fogják szórni a mérgezett csalit. 
Az akció azonban nem nyerte el a 
380 főt számláló helyi lakosság tel-
jes tetszését.

A patkányok bűnlajstroma ugyan-
akkor terjedelmes. Eddig öt, csak itt 
élő madárfajt, valamint 13 endemi-
kus rovarfajt irtottak ki, közöttük 
a sziget legemblematikusabb rova-
rát, a Lord Howe-szigeti botsáskát 
(Dryococelus australis). A botsáskáról 
egészen a legutóbbi időkig azt gon-
dolták, hogy teljesen kiveszett, míg-
nem 2001-ben a szigettől néhány 
kilométerre lévő aprócska szigeten 
(vagy inkább sziklán), a Ball Pirami-
son fel nem fedezték egy 24 egyed-
ből álló populációjukat. 

döntheti a sziget turizmusát, és ez-
zel a lakók jelentős része elveszítheti 
megélhetését. 

Azt nem lehet azonban állítani, 
hogy a rágcsálóirtás derült égből 
villámcsapásként érte volna a helyi-
eket, hiszen a helyi önkormányzat 
2017-ben határozott a hadművelet 
beindításáról. A döntést több mint 
egy évtizedes kutatás és tervezés, il-
letve helyi népszavazás előzte meg. 
A szavazáson a lakosok 52 százaléka 
az irtás mellett voksolt, amelynek 
költségei 10,5 millió ausztrál dol-
lárra (2 milliárd forintra) rúgnak. 
Sokan azonban továbbra is szenve-
délyesen ellenzik a projektet. Egyi-
kük így nyilatkozott: „Ez az egész 
katasztrófát fog okozni. Könnyen bú-
csút mondhatunk a világörökségi státu-
szunknak.” 

Ian Hutton, aki régóta kampányol 
a rágcsálóirtás mellett, nem ért egyet 
az aggodalmakkal. Azt azonban 
elismeri, hogy a sziget első telepe-
seinek leszármazottjai, akik immár 
hat nemzedék óta a szigeten élnek, 
olyannyira a magukénak érzik a 
földdarabot, hogy mindenféle be-
avatkozástól tartanak. Az irtás meg-
kezdését már tavalyra tervezték, de 
el kellett halasztani a méreg beszer-
zéséhez szükséges hatósági engedé-
lyek csúszása miatt. 

Nem csak a lakók egy részének 
ellenállása okozhat komplikációkat. 
Már egy 2007-es kutatásban kide-
rült, hogy a műveletben alkalmazott 
méreg veszélyes lehet két endemikus 
madárfajra, a barna bozótguvatra 
és a tarka rablóvarjúra. Az utóbbi-
ak megóvása érdekében bevonták a 
projektbe a sydney-i állatkert szak-
embereit, akik áprilistól kezdve már 
több mint 200 bozótguvatot és 125 
rablóvarjút fogtak be, és szállásol-
tak el biztonságos kifutókban. Ez 

A Lord Howe-sziget madártávlatból (FOTÓ: IAN HUTTON)

A Lord Howe-szigeti botsáska (FOTÓ: IAN HUTTON)
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a létszám a vad populáció több mint 
felét képezi. Amint a méreg lebomlik 
a természetben, vélhetően az év vége 
felé, visszaengedik majd e madarakat 
természetes élőhelyükre. 

Amint a rágcsálókat sikeresen ki-
irtották, a természet a kutatók re-
ményei szerint visszaveszi majd az 
egykoron birtokolt területeit. A 
megfogyatkozott populációk gya-
rapodni kezdenek majd, a helyileg 
kihalt fajok némelyike talán vissza-
települ – például a tengeri madarak 
újra költeni fognak a szigeten. Az 
egyik első visszatérő éppen a Lord 
Howe-szigeti botsáska lehet, amely-
nek a Ball Piramison, egy 551 mé-
ter magas sziklán talált kéttucatnyi 
példányát az elmúlt két évtizedben 
a melbourne-i állatkertben tenyész-
tik. A DNS-vizsgálat megerősítette, 
hogy ugyanarról a fajról van szó, 
amelyet még több mint száz éve a 
Lord Howe-szigetről gyűjtöttek. 
Először 2021-ben fognak tesztjelleg-
gel botsáskákat visszaengedni egy 
apró szigetre, a Lord Howe-szigetet 
övező lagúnában, és figyelik, hogy 
hogyan boldogulnak az immár pat-
kánymentesített földdarabon.

Kovács MáRK

Játékosított 
demenciakutatás

Kutatók és játékfejlesztők kö-
zös munkával megalkottak 
egy mobil játékot, amivel a 
demencia korai tüneteit lehet 
vizsgálni egészen újszerű mó-
don. A közelmúltban gyűjtött 

rengeteg adatból megjelentek az 
első eredmények is, melyekből arra 
lehet következtetni, hogy a játékban 
nyújtott teljesítmény jól mutatja a 

térbeli tájékozódást érintő zavarokat 
a demenciában genetikailag veszé-
lyeztetett csoportba tartozóknál. Ez 
megerősíti az elképzelést, hogy ér-
demes új, szokatlan technológiákat 
is kipróbálni a kutatás terén.

A University College London, a 
University of East Anglia és az an-
gol Alzheimer’s Research kutatóinté-
zet kutatói álmodtak egy merészet 
és a Glitchers játékfejlesztő céggel 
közösen fejlesztettek egy mobil vir-
tuális valóság (VR) játékot, amivel 
a demenciakutatást próbálják új vi-
zekre vezetni. A szófordulat ebben 
az esetben nem véletlen, hiszen a 
játékban, amely a Sea Hero Quest 
nevet kapta, tengeri felfedezőként 
jeges sarkvidéki fjordok és aranyho-
mokos tengerpartok közt kell végig-
hajózni, közben játékos feladatokat 
teljesíteni. A játékmenet azon alapul, 
hogy a demencia egyik első tünete 
a tájékozódási képesség romlása. Így 
a mobiljáték fő feladataival is ezt a 
képességet próbálják mérni.

A kalandozás során labirintusokon 
kell áthajózni, jelzőrakétákat kell ki-
lőni és tengeri lényekre kell vadászni 
és lencsevégre kapni őket. Az intui-
tív VR-technológiának köszönhetően 
a legapróbb és legfinomabb reakciókat 
is nyomon lehet követni, mint a fej-
mozgás és szemmozgás, így a kutatók 
még részletesebben tanulmányozhat-
ják az emberek tájékozódását. A játé-
kosok mozgását elmenti a program, s 
azt titkosítva továbbküldi a tudósok-
nak, akik hőtérkép segítségével elem-
zik a navigációs döntéshozatalt vagy 
hogy ki mennyire precízen tud vissza-
találni egy adott ponthoz.

A kutatás egyik célja, hogy megál-
lapítsák, milyen kapcsolat áll fenn a 
tájékozódási képesség és az életkor, 

a nem és a lakóhely között, ugyanis 
korábbi kutatások már kimutatták 
azt, hogy különböző országokból 
származó emberek eltérő módon 
tudnak tájékozódni. Így a sokféle 
emberi viselkedésbe vagy csoportok 
közti eltérésekbe lehet értékes bepil-
lantást nyerni. A másik cél pedig a 
demencia korai tüneteinek minél fi-
nomabb elemzése és felfedezése.

A játéknak köszönhetően többórá-
nyi kísérletnek feleltethető meg pár 
perc hajókázás, így máris 15 évre ele-
gendő adatot sikerült összegyűjtenie 
a tudósoknak. A University of East 
Anglia kutatóinak, Gillian Coughan 
és munkatársainak sikerült nemré-
giben publikálniuk az első eredmé-
nyeket a neves PNAS folyóiratban.

A játék által gyűjtött adatokat olyan 
páciensek teljesítményével mérték ösz-
sze, akik rendelkeznek az ApoE gén 
ε4 alléljével, és így az Alzheimer-kór-
ral veszélyeztetettek közé tartoznak. 
Az Alzheimer-kór a leggyakoribb 
demenciás kórkép, a memóriaveszté-
ses betegségeknek több mint 50%-áért 
felelős. Az Alzheimer-kór gyakori 
és komoly rizikófaktora az ApoE fe-
hérje mutációja, az ε4 allélok jelenléte 
17-szeresére növeli az Alzheimer-kór 
fellépésének gyakoriságát. Az ed-
digi vizsgálatok szerint az Alzhei-
mer-kóros esetek 15-20 százalékáért 
az apo-E  ε4 allél jelenléte a felelős. 
Coughan és csapata azt találta, hogy 
a Sea Hero Quest alkalmas arra, 
hogy az ApoE  ε4 alléllal rendelke-
zőknél kimutassa a navigálás képes-
ségében történt romlást még akkor is, 
ha amúgy a páciensek jól teljesítettek 
más memóriateszteken. Azok, akik 
rendelkeznek a mutációval, de nem 
diagnosztizálták még náluk a beteg-
séget, hosszabb ideig tájékozódtak és 
hajlamosabbak voltak egészen a hatá-
rokig elmenni nagy, nyílt területek 
esetén a többi játékoshoz képest.

Az eredmények azt mutatják, hogy 
a játék alkalmas lehet a betegség szű-
résére olyan korai fázisban, amikor 
még nincsenek memóriacsökkenés-
re utaló jelek. Az agykutatók azt is 
remélik, hogy hamarosan MRI-
vizsgálat közben is ki lehet majd 
próbálni a játékot, ezzel még pon-
tosabban tudnák nyomon követni a 
döntéshozatali folyamatokat. Emel-
lett az sem kizárt, hogy a játék mó-
dosított változata akár terápiákban is 
segítségre lehet a későbbiekben.

szeRafin ágnes Kata
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M inden 40 másodpercben va-
laki önkezűleg véget vet 
életének valahol a világon. 

Ez a megdöbbentő adat azt jelenti, 
hogy világszerte majdnem egymillió 
öngyilkosság történik évente, szá-
mos országban a 40 év alatti férfiak-
nál ez a vezető halálok, és mindez az 
összes halálozás 2%-át jelenti. Ezek 
az esetek óriási szenvedést okoznak 
az elkövetők és családjuk, barátaik szá-
mára, de jelentős terhet rónak a társa-
dalomra is. Ráadásul az öngyilkossági 
kísérletek száma ennél jóval nagyobb, 
20-szorosa az öngyilkosságok amúgy 
is hatalmas számának. Ez pedig még 
több megpróbáltatást jelent a roko-
noknak, ismerősöknek, emellett gaz-
dasági problémát is okoz. 

Jól ismert, hogy az öngyilkosságok 
90%-át többnyire nem felismert 
vagy nem megfelelően kezelt pszi-
chiátriai betegségben szenvedők kö-
vetik el, akik 2/3-a valamilyen af-
fektív zavarral küzd. Az affektív 
zavarok közé tartozik a depresszió, 
ami a hangulat tartós és negatív 
irányú megváltozását jelenti, sok-
szor a pozitív érzelmek eltűnésével, 

GENETIKAI  ÉS KÖRNYEZETI  TÉNYEZŐK

MI REJLIK AZ 
ÖNGYILKOSSÁG 

MÖGÖTT?

örömtelenség érzésével társulva. 
Ilyen affektív betegség a bipoláris 
zavar is, ahol a depresszió mellett 
mániás és hipomániás epizódok is je-
lentkeznek, ami ennek az „ellenke-
zője”: felhangoltsággal vagy egyes 
esetekben ingerlékenységgel jelle-
mezhető pszichiátriai állapot. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy bár a 
különböző affektív zavarok jelentik 
az öngyilkosság egyik legfontosabb 
kockázati tényezőjét, a legtöbb han-
gulatzavarban szenvedő beteg soha 
nem jut el az öngyilkossági kísérle-
tig. Emiatt is fontos kérdés annak 
megválaszolása, hogy pontosan mi-
lyen tényezők játszhatnak szerepet 
az öngyilkossági hajlam kialakulásá-
ban, az öngyilkosság kockázatának 
növekedésében, akár hangulatzava-
ros, akár más pszichés betegségben 
szenvedő, vagy egészséges emberek-
ről beszélünk. 

Bonyolult jelenség
Az öngyilkosság nem egy egységes 
fogalom, különböző megnyilvánulási 
formáit a szuicid spektrumon lehet áb-
rázolni. Ennek egyik, „enyhébbik” 

végén az öngyilkossági gondolatok 
találhatók, amelyeket a tervezés, 
majd a nem meghalási szándékú ön-
sértés követ. Ez után következik az 
öngyilkossági kísérlet, amin belül két 
típus különíthető el: a nem erőszakos 
és erőszakos. Az előbbi csak kisebb 
mértékű testi sérülést okoz, valami-
lyen kevésbé halálos módszerrel (a 
legtöbb esetben gyógyszerrel történő 
túladagolással), míg az utóbbi jelen-
tősebb testi sérülést okoz, és nagyobb 
valószínűséggel okoz halált (például 
a leugrás vagy súlyosabb vágás). Ezt 
követi a megszakított vagy sikerte-
len öngyilkosság (melyet olyan mód-
szerrel követnek el, ami jelentős testi 
sérülés kockázatát és a halál nagy 
valószínűségét hordozza, azonban 
valamilyen okból, sokszor a korai 
felfedezés miatt „kudarcba ful-
lad”), a legutolsó  fokozat pedig a 
befejezett öngyilkosság. A külön-
böző szintek között haladva egyre 
erősebb a szándék, nagyobb az oko-
zott sérülés súlyossága és emelkedik 
az adott módszer potenciális halálos-
sága is. Tehát az erőszakos módszer-
rel elkövetett öngyilkossági kísérlet 

Az öngyilkosság a fejlett világban még ma is a vezető halálokok közé tartozik. A tragédiák előrejelzése 
és megelőzése ugyanakkor nagyon nehéz feladat, az öngyilkossági hajlam sokrétű változatai 
és az ezek mögött meghúzódó környezeti, biokémiai és genetikai okok miatt. Ezek feltárásában 

nyújthatnak segítséget az endofenotípusok.

A szuicid spektrum
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tő tetten, vagy a fokozott nyugta-
lanság, ami számos esetben a rossz 
hangulat mellett a cselekvés energiá-
ját adja az öngyilkossági cselekedet 
elkövetéséhez. Ezek a tulajdonságok 
önmagukban nem, ám különböző 
együttállásaik vagy kombinációik 
jelentősen megnövelik a szuicid 
spektrumon szereplő valamely visel-
kedés bekövetkezésének valószínű-
ségét akkor, ha egyéb kiváltó ténye-
zők, például jelentős környezeti 
stressz, veszteség vagy depressziós 
állapot is jelen van.  

Az endofenotípusokra történő fel-
osztás a megelőzés és kutatás szem-
pontjából is célravezető. Egy-egy 
ilyen endofenotípus mögött jobban 
körülírható, egységesebb biológiai 
folyamat áll, mint egy olyan átfo-
góbb jelenség mögött, mint az ön-
gyilkosság vagy éppen a depresszió, 
melyek számos vonásból, tünetből, 
viselkedésből, és mindezek biológiai 
hátteréből együttesen szövődnek. 

A kutatók ezért elsősorban nem az 
öngyilkosság mögött meghúzódó 
különböző okokat keresik, hanem 
arra kíváncsiak, hogy egy-egy ön-
gyilkosság kockázatát megnövelő 
endofenotípus kialakulásában mely 
tényezők játszhatnak szerepet. Ezek 
a tényezők egyaránt lehetnek a külső 
környezetből érkező, korai vagy ak-
tuális hatások, biokémiai jellemzők 
és genetikai összetevők is. 

Az öngyilkossági hajlamot ugyanis 
mintegy 43 százalékban határozzák 
meg örökletes tényezők. Az öngyil-
kosság öröklődésénél fontos figyelem-
be venni, hogy mivel az öngyilkossá-
gok legnagyobb részét depressziós be-
tegek követik el, az öngyilkosság ge-
netikai háttere, örökletessége részben 
átfedést mutat a hangulatzavarok 
öröklődéséért felelős génekkel, ami 
megnehezíti a kutatást. Ugyanakkor 
vannak az öngyilkosság hátterében sze-
repet játszó, a depressziótól független 
gének is. Azt is fontos megemlíteni, 

sokkal szorosabb kapcsolatban áll a 
befejezett öngyilkossággal, mint a 
nem erőszakos kísérlettel.

Ez a spektrum jól mutatja az ön-
gyilkosság változatos megjelenési 
formáit, ami így különösen nehéz-
zé teszi a betegség kutatását, mivel 
a kutatási eredmények alapján a 
különböző formák mögött eltérő 
neurobiológiai folyamatok, gene-
tikai és környezeti tényezők, illet-
ve ezek talaján kialakuló személyi-
ség- és temperamentumvonások, 
viselkedésformák állnak.

Részeire bontva
Bár az öngyilkosság egy komplex, 
több tényezőtől függő jelenség, el-
különíthető, szétbontható elemibb, 
jobban körülírható és biológiai-ge-
netikai hátterüket tekintve egysége-
sebb jelenségekre vagy tulajdonsá-
gokra, azaz endofenotípusokra. Noha 
ezek a személyiség és az emberi vi-
selkedés részei, mégis – különösen 
együtt megjelenve – pszichés problé-
mákkal vagy megfelelő kiváltó ese-
ményekkel társulva jelentősen meg-
növelik az öngyilkosság bekövetke-
zésének kockázatát. Ilyen fontos 
endofenotípusok az öngyilkosság 
mögött az agresszió, vagyis annak 
valószínűsége, hogy egy személy 
provokáció vagy frusztráció esetén 
olyan viselkedéssel reagál, ami képes 
kárt tenni saját maga vagy valaki 
más testi épségében, vagy az impul-
zivitás, ami bármely helyzetre adott 
előzetes átgondolás nélküli heves 
reakciót jelent, mely során csak a 
rövid távú eredményt vesszük fi-
gyelembe a hosszú távú következ-
mények mérlegelése nélkül. Hasonló 
endofenotípusok lehetnek még a re-
ménytelenségre való hajlam, a 
ciklotím temperamentum, ami ér-
zelmi bizonytalansággal társul és a 
hangulat gyors ingadozásában érhe-

A különböző endofenotípusokat eltérő színek jelzik – jelen esetben a világoszöld arc és sötét-
kék test okozza az öngyilkossági hajlamot

Az 5-HTTLPR és a szerotoninszint kapcsolata
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Számos kutatásban vizsgálták, hogy 
az 5-HTTLPR génszakasznak kü-
lönböző változatai (S, vagyis rövid és 
L, vagyis hosszú változat) kapcsolat-
ba hozhatók-e az öngyilkossággal, 
és annak mely típusainak, illetve 
mely endofenotípusainak a kialaku-
lásában játszhatnak szerepet. Több 
vizsgálat egybehangzó eredményei 
alapján arra a következtetésre jutot-
tak a kutatók, hogy a befejezett ön-
gyilkosságok, az erőszakos öngyil-
kossági kísérletek és az ismétlődő 
öngyilkossági kísérletek kapcsolatot 
mutattak az 5-HTTLPR S geneti-
kai változatásával. Ugyanakkor a 
nem-erőszakos öngyilkossági kí-
sérleteknél és az öngyilkossági gon-
dolatoknál ez az összefüggés nem 
volt megfigyelhető. Ezek alapján 
valószínű, hogy az 5-HTTLPR S 
génvariánsa fokozza az erőszakos 
vagy befejezett öngyilkosság koc-
kázatát, de kevésbé játszik szerepet 
az öngyilkossági gondolatok, ön-
sértések és nem erőszakos kísérle-
tek hátterében. 

A GABRA6
Bár keveset tudunk az öngyilkos-
ság hátterében szerepet játszó konk-
rét génekről, más genetikai varián-
sok szerepe is felmerült. Az egyik 
újabb kutatás a gamma-amino-
vajsav, röviden GABA nevű inge-
rületátvivő anyag egyik receptorát 
kódoló gént vizsgálta. A receptorok 
olyan fehérjék, amelyek egy adott 
molekulával – jelen esetben a 
gamma-amino-vajsavval – kapcso-
lódva valamilyen változást indíta-
nak el a sejtben. A GABA rendszer 
működésének eltéréseit az öngyil-
kossággal összefüggésben már ko-
rábbi kutatásokban is megfigyelték. 

hogy a genetika mellett szerepet ját-
szik a modellkövetés és társas tanulás 
is, vagyis a családtagoktól eltanult 
megküzdési és megoldási minták, 
melyek szintén összefüggésben áll-
nak azzal, hogy egyes családokon 
belül halmozottan fordul elő öngyil-
kosság. Illetve az is szerepet játszhat 
az örökletes tényezőkben, hogy a 
hangulatzavarban szenvedő, illetve 
öngyilkosságra hajlamos szülő olyan 
traumatizáló korai gyermekkort te-
remt, ami később szintén fokozza az 
öngyilkosság kockázatát. 

Az 5-HTTLPR szerepe
Az egyik legtöbbet kutatott gén az 
öngyilkossági hajlam hátterében, 
egy ingerületátvivő anyag szintjé-
nek szabályozásában részt vevő 
szerotonintranszportert kódoló gén 
szakasza, az 5-HTTLPR.

Az ingerületátvivő anyagok az 
agyban található idegsejtek kommu-
nikációjában játszanak fontos szere-
pet. Amikor az egyik idegsejt vala-
milyen ingert kap, az ingerületátvivő 
anyagok – fajtájuktól és a konkrét 
sejt jellegétől függően – serkentik, 
vagy éppen gátolják az üzenetek to-
vábbítását. Ezek közé az anyagok kö-
zé tartozik a szerotonin is, melynek 
csökkent szintje például a depresszió 
egyik oka is lehet. A sejtek közti, in-
gerületátvivő anyagok által végzett 
kommunikációt több fehérjemole-
kula szabályozza. Ilyen molekula a 
szerotonintranszporter is, aminek a 
feladata, hogy visszavegye a két 
idegsejt közti résből a felszabadult 
szerotoninmolekulákat, megszüntet-
ve a két sejt közti kommunikáció fo-
lyamát. A szerotonintranszporter lét-
rehozásához szükséges gén egyik 
szakasza pedig az 5-HTTLPR.

Egy új kutatásban a GABA egyik 
receptorának alegységét kódoló 
GABRA6 gén és az öngyilkosság 
összefüggését vizsgálták. Az ered-
mények azt mutatták, hogy a 
GABRA6 egyik, T elnevezésű vál-
tozata, bár önmagában nem hajla-
mosít az öngyilkosságra, ugyanak-
kor közelmúltbeli negatív életese-
mények átélése esetén (például hoz-
zátartozó halálesete, házastársi vagy 
párkapcsolati viszonyok megromlá-
sa, a munkahely elvesztése) már je-
lentősen fokozta a valószínűségét 
számos öngyilkossági kockázati té-
nyező kialakulásának. Ezek különö-
sen együtt fellépve igen jelentősen 
megnövelik az öngyilkosság való-
színűségét. Ilyen kockázati tényezők 
voltak az öngyilkossággal és halállal 
kapcsolatos gondolatok, a reményte-
lenség és a nyugtalanság érzése, il-
letve az impulzivitás. Ez a példa is jól 
mutatja az  endofenotípusok mögött 
álló genetikai tényezők megértésé-
nek fontosságát.

Mivel az öngyilkosságok száma 
még ma is igen jelentős – hazánk-
ban ma is mintegy 1600 eset törté-
nik évente –, a cselekedet mögött 
álló tényezők megértése, és ezáltal 
a pontosabb előrejelzés, szűrés, 
esetleg megelőzés létfontosságú. 
Ebben az endofenotípusok nyújt-
hatnak segítséget, így a kutatók 
számára egy olyan komplex modell 
kidolgozása a cél, amelyben értjük 
az egyes elemibb jelenségek kör-
nyezeti, stressz- és genetikai hátte-
rét, és amely modell arra is alkal-
mas, hogy az öngyilkossághoz ve-
zető endofenotípusok együttjárását 
is részletesebben leírja. És bár az 
utóbbi 50 évben történt előrehala-
dás az öngyilkosságra hajlamosító 

Az S génváltozat és az öngyilkosság szintjeinek kapcsolata
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és az ellene védelmet nyújtó ténye-
zők feltárása terén, ez a modell 
csak a jövőben fog megszületni. Je-
lenleg elsősorban arra tudunk fi-
gyelni, hogy az öngyilkosság leg-
főbb kockázati tényezőjét jelentő 
hangulatzavarok tüneteit mutató 
betegek megkapják a megfelelő tá-
mogatást abban, hogy problémáik-

kal szakemberhez, pszichiáterhez, 
pszichológushoz forduljanak. Ezt 
jelentős mértékben elősegíti az ön-
gyilkosság megelőző állapotainak, 

rizikófaktorainak egyre szélesebb 
körben, például a háziorvosi praxi-
sokban történő szűrése.
Gonda Xénia, Petschner anna

Gonda Xénia a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösz-
töndíjában és az Emberi Erőforrások Minisztériumának ÚNKP-18-4-SE-33 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásában részesült.

A GABRA6 gén T változatának kapcsolata az öngyilkosság kockázati tényezőivel

FELHÍVÁS AGYKUTATÁSRA!

Gyakran van nyomó/feszítő jellegű fejfájása? Akkor a kutatásunknak pont Önre van szüksége!

Esetleg nem fejfájós, de érdeklődik a kutatás iránt? Akkor is jelentkezhet, kutatásunkhoz ilyen résztvevőket is kere-
sünk! 

Olyan jobbkezes, 20–50 év közötti hölgyeket és urakat keresünk, akiknek rendszeres fejfájásai vannak vagy nem fej-
fájósok, de érdekli őket az agykutatás és szívesen részt vennének benne. Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan működik 
az agy nyugalomban és különböző feladatok végzése közben, melyet agyi mágneses rezonancia vizsgálattal (közis-

mertebb nevén koponya MR-rel) fogunk vizsgálni.

Aki szívesen részt venne, kérjük, írjon az agykutatas.sote@gmail.com e-mail címre, ahol további tájékoztatást kaphat 
a vizsgálatról.

Az üzenet tárgyának kérjük, adja meg a    „Gyakori fejfájós/ önkéntes”  vagy „Egészséges/önkéntes” jeligét!



A sejtek újonnan felfedezett 
információközvetítői az 
extracelluláris vezikulák (EVk). 

Ezek sejtekből származó,  általuk ki-
bocsájtott, membránnal körülvett 
struktúrák. Elmondható, hogy az 
összes eddig vizsgált sejt (pro- vagy 
eukarióta) termel legalább egyféle 
extracelluláris vezikulát, így a 
vezikulatermelést evolúciósan kon-
zervált adaptív sejtválaszként is fel-
foghatjuk. Termelődésük legalább 
olyan általános sejtbiológiai jelenség, 
mint a sejtosztódás, a sejtmozgás 
vagy a programozott sejthalál.

Az első publikáció 1946-ban ké-
szült, mely bizonyította a létezésü-
ket. Az EVk tényleges felfedezése 
azonban későbbre, 1967-re tehető, 
amikor elektronmikroszkópos fel-
vételeken a vérlemezkéknél kisebb, 
membránnal körülvett struktúrá-
kat azonosítottak. Az extracelluláris 
vezikulák felfedezésének követke-
ző állomását az in vitro tenyésztett 
birka-retikulociták vizsgálata adta: 
ekkor írták le a retikulocitákban a 
különleges „vedlési” mechaniz-
must, melynek során a sejt azoktól a 
fehérjéktől, amelyekre már nincs 
szüksége, vezikulákba csomagolva 
szabadul meg.

Élettani funkció
Később a biológiai vizsgálómódsze-
rek fejlődésének köszönhetően ki-
derült, hogy az EVk nemcsak bizo-
nyos fehérjéktől való megszabadu-
lás útját jelentik, hanem élettani 

HOGYAN BESZÉLGETNEK A DAGANATOS SEJTEK?

ÜZENET 
A BORÍTÉKBAN

funkciójuk is lehet. Az egyik ilyen 
úttörő munkában 1996-ban azt bi-
zonyították, hogy a B-sejt eredetű 
vezikulák MHC-II-t (Major 
Histocompatibility Complex II) 
hordoznak, és képesek antigént be-
mutatni a T-sejtek számára. Az 
extracelluláris vezikulák immunoló-
giában betöltött szerepének feltárása 
nagy lendületet adott e terület fejlő-
désének. Ha a PubMed.com honlap 
adatbázisában kilistázzuk a talála-
ti eredményeket az ,,extracellular 
vesicles” keresőszóra, kitűnően lát-
szik, hogy 2009 óta rohamosan nö-
vekszik a tudományágban publikált 
kéziratok száma.

A 2007–2010-es évek nagy felfe-
dezése, hogy az extracelluláris 
vezikulák nukleinsavakat (miRNS, 
mRNS, DNS) is tartalmaznak az 
eddig ismert fehérjék és zsírok mel-
lett, és képesek arra, hogy ezeket 
egyik sejtből átvigyék egy másik 
sejtbe. Ezáltal úgy is tekinthetünk 
ezekre a vezikulákra, mint a sejtek 
közötti kommunikáció merőben új 
módjára, mely révén a sejtek bizo-
nyos részei átkerülhetnek egyik sejt-
ből a másikba.

Vezikulatípusok
Az extracelluláris vezikulák keletke-
zés, méret és fehérjetartalom alapján 
több csoportba oszthatók. A legjob-
ban jellemzett populációt a 40 és 120 
nm közötti átmérőjű exoszómák al-
kotják. Az exoszómák keletkezése 
során a multivezikuláris test memb-
ránja beboltosul a lumen felé, majd 
kis vezikula formájában exocitózissal 

A közelmúltban fedezték fel a sejtek közötti kommunikáció egy teljesen új formáját, amely nagyon 
hasonló az emberi levelezéshez. Képzeljük el, hogy a sejtek is képesek információt küldeni egymás-
nak, melyek méretben, funkcióban és tartalomban megegyeznek az emberek által használt borítékba 
csomagolt üzenetekhez. Cikkünk írója, Kis Dávid a SCIndikátor tudománykommunikációs versenyen 

az Élet és Tudomány különdíját nyerte el a témáról szóló előadásával.

Egér csontvelőből kinyert, ülepített extracel-
luláris vezikulák eppendorf csőben – ez az 
izolálás utolsó lépése (A SZERZŐ FOTÓJA) 
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Extracelluláris vezikulák elektronmikroszkó-
pos képe (SZATMÁRI ÉS MUNKATÁRSAI, 2017) 



diagnosztikai vagy terápiás céllal 
helyileg leadott dózis nem feltétlenül 
tükrözi a kiváltott biológiai hatást.

Felhasználásuk
Az EVk jövőbeni orvostudományi 
felhasználása óriási jelentőségű lehet. 
Tanulmányozásukkal eddig nem is-
mert patofiziológiai folyamatokra 
derülhet fény. Új típusú biomarkerek 
(diagnosztikai célpontok) lehetnek, 
melyek segíthetik például a dagana-
tos megbetegedések korai diagnosz-
tikáját és fiziológiás nukleinsavátvivő 
rendszerként új alapokra helyezhetik 
a génterápiás eljárásokat.

Kutatási témámban az EVk sugár-
zás okozta szomszédsági hatásokban 
betöltött szerepének vizsgálatát és 
az információközvetítés jelenlegi-
nél komplexebb megértését tűztem 
ki célul. Az előző 3 évben sikerült 

laboratóriumunknak (Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ – Sugárbiológiai 
és Sugáregészségügyi Főosztály – Su-
gárorvostani Osztály) igazolni kísérleti 
állatmodellben az EVk sugárhatás-köz-
vetítését. Ezen vizsgálatainkhoz csont-
velősejteket és a csontvelőből származó 
extracelluláris vezikulákat vizsgáltunk. 
Nemzetközi folyóiratban publikáltuk a 
besugarazott egerekből származó EVk 
hatását egészséges egerekbe beoltva, 
amivel először igazoltuk in vivo a su-
gárzás következtében módosult EVk 
okozta szövet- és sejtspecifikus DNS-
károsodásokat, apoptózist (programo-
zott sejthalált) vagy sejtszámváltozást.

A sugárzás mint a sejteket érő jelen-
tős stressz, a kibocsájtott extracelluláris 
vezikulák mennyiségét (darabszámát) 
és minőségét (belső tartalom: 
miRNS, mRNS, fehérje-összetételt) 

a sejten kívülre kerül. Ezt követően 
az egész multivezikuláris test fúzionál 
a plazmamembránnal, és szabaddá 
válnak az exoszómák. A másik nagy 
populáció a plazmamembrán eredetű 
mikrovezikulák csoportja. Ezen EVk 
plazmamembrán lefűződésével kelet-
keznek, 50-1500 nm méretűek, me-
lyeket, ha daganatos sejtek termelnek, 
onkoszóma elnevezéssel illetik őket. A 
harmadik nagy  vezikulacsoportnak 
tekinthetjük az apoptotikus testeket, 
amelyek a programozott sejthalál 
során keletkező nagyméretű, 50-
2000 nm-es EVk.

Az EVk tartalma függ a termelő 
sejt típusától, metabolikus állapotá-
tól és az őt ért stimulusoktól. Szere-
pet játszanak olyan folyamatokban, 
mint az immunválasz kiváltása, 
gyulladáskeltő vagy gyulladáscsök-
kentő hatásuk lehet, részt vesznek a 
vaszkularizációban és a tumorsejtek 
növekedésének és migrációjának in-
dukálásában, valamint programo-
zott sejthalálhoz vezető jelzéseket 
közvetíthetnek. Egyre több olyan 
közlemény jelenik meg, amely a sze-
repüket hangsúlyozza a sugárzás-
indukálta szomszédsági hatások ki-
alakulásában, jóllehet ezek a tanul-
mányok in vitro (sejttenyészeten el-
végzett) kísérletekre hivatkoznak.

A sugárbiológiában szomszédsági 
hatásnak nevezzük, ha olyan sejtek-
ben is megnyilvánul a sugárhatás, 
amelyeket direkt sugárzás nem ért. 
Az EVk olyan membránnal határolt 
struktúrák, amelyeknek a komplex 
tartalma alkalmassá teszi őket ezen 
szignál közvetítésére. A sugárzás in-
dukálta bystander hatás kimutatása 
szemléletváltozást hozott a sugár-
védelemben, mivel a személyeknek 

Az extracelluláris vezikulák csoportosítása keletkezésük és méretük szerint
(QUEZADA ÉS MTSAI, 2018; ÁBRÁJA ALAPJÁN)

Csontvelői őssejtek számának monitorozása  besugarazott egerekben (Control, 0,1 Gy, 0,25 Gy, 
2 Gy) és ezen egerekből származó EVk-kel kezelt egerekben (0 byst, 0,1 byst, 0,25 byst, 2 byst). 
Az őssejteket sejtspecifikus fluoreszcens festékekkel jelöltük és mennyiségüket áramlási cito-

méteren mértük. (SZATMÁRI ÉS MUNKATÁRSAI, 2017) 

Extracelluláris vezikulákat termelő daganatos 
sejtek képe invers mikroszkóppal vizsgálva 

(csak a sejtek látszódnak, EVk nem)
(A SZER ZŐ FELVÉTELE)
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Szinte mindenki hallotta már, 
hogy a fekete lyukak Albert 
Einstein 1915-ben született ál-

talános relativitáselméletének gyerme-
kei. Ebben van igazság, de valójában 
John Michell angol csillagász és lel-
kész, egyszerűen newtoni fizika alap-
ján már 1784-ben felvetette a lehetősé-
gét egy „sötét csillag” létezésének, 
aminek felszínén a gravitáció olyan 
erős, hogy a fény nem tud elszökni ró-
la. Ő még azonban nem tudta, hogy 
semmi más sem szökhet el egy ilyen 
„sötét csillagról”, hiszen azt csak a re-
lativitáselmélet óta tudjuk, hogy a 
fény sebessége a maximális elérhető 
sebesség az univerzumban. 

A fekete lyukak ötlete tehát nem az 
általános relativitáselméletből ered, vi-
szont csak annak segítségével érthet-
jük meg pontosan, hogy mi történik 
egy ilyen extrém gravitációjú objek-
tum környezetében. Einstein maga 
egyébként úgy gondolta, hogy bár az 
elmélet megengedi a fekete lyukak lé-
tezését, a fizikai valóságban nem jöhet 

is szignifikánsan megváltoztatta. Ezen 
kísérleti eredményeinkre alapozva si-
keresen pályázott a Sugárorvostani 
Osztály egy Európai Unió által támo-
gatott projektre. Jövőbeni és jelenleg is 
végzett kísérleteinkben az ionizáló su-
gárzás okozta leukémiák kialakulását 
vizsgáljuk. A projekt nagy erőssége, 
hogy új diagnosztikai célpontra talál-
hatunk, melyet állatkísérletekben és 
emberi mintákon is tesztelünk. Kísér-
leti eredményeink segíthe tik a sugár-
zás okozta leukémiák kialakulásának 
jobb megértését kis és nagy dózisú su-
gárzás esetében is. Továbbá az EVk ki-
tűnő biomarkerei lehetnek a dagana-
tos megbetegedéseknek, hiszen a mi 
szemléletünkben nem a tumorsejteket 
keressük, melyek detektálása bizonyos 
sejtszám alatt és migráció nélkül a tu-
domány mai állása szerint lehetetlen.

Kutatócsoportunk a legelső tumor-
sejtek által aktívan kibocsájtott EVk 
mérését tűzte ki célul, melyek minden 
ismert biológiai gátrendszeren képe-
sek átjutni, így vizelet vagy vérmintá-
ból való mérésük lehetséges. Ha meg-
találjuk a különbségeket a daganatos 
sejtek rosszindulatú információi és az 
egészséges sejtek által termelt jóindu-
latú információi között, kezünkben a 
kulcs a klinikai diagnosztikához. A 
rosszindulatú (daganatos sejtből szár-
mazó) extracelluláris vezikulák ko-
rábban megjelennek a vérben, mint 
az első keringő tumorsejtek, így a da-
ganatos megbetegedések diagnoszti-
kája a jelenleginél sokkal korább ra te-
vődhet, ami a sikeres terápiát nagyban 
elősegíti. Amint megértjük a dagana-
tos sejtek ma még tit kos beszélge té sét, 
üzenetváltását, sokak életét menthet-
jük meg a közeljövőben. 

Kis DáviD

létre ilyen szélsőséges jelenség, és ezzel 
a gondolkodással nem volt egyedül. 
Sokáig szimplán elméleti érdekesség-
nek számított az ötlet és csak az 1960-
as években kezdték komolyan venni, 
ekkor kezdődött a fekete lyukak érde-
mi kutatása és közvetett megfigyelése.

Nyeli az anyagot
Ma már a létezésük nem pusztán tudo-
mányos fantasztikum. Bár maguk a fe-
kete lyukak definíció szerint láthatatla-
nok, a környezetre gyakorolt hatásuk 
nagyon is látható. Például 1992 óta kö-
vetjük nyomon a saját galaxisunk, a 
Tejút középpontjában található csilla-
gok mozgását. Ezek a csillagok egy 
nagy tömegű, de a tömegéhez képest 
kis térfogatú objektum körül keringe-
nek, ami bár rádiójelet sugároz, de lát-
ható fényt nem, és ami pont megfelel 
egy 4,4 millió naptömegű fekete lyuk-
nak. Ez a Sagittarius A* (Sgr A*) nevet 
kapta. Azt is tudjuk, hogy hasonló nagy 
tömegű, úgynevezett szupermasszív 
fekete lyukak találhatóak szinte min-
den galaxis középpontjában, és ezek 
néha kifejezetten látványosak.

Egy fekete lyuk esetében előfordul, 
hogy anyagot nyel el a környezetéből. 
Amikor ezt teszi, akkor nem csak úgy 
hirtelen beszippant mindent amit elér, 
mint valami kozmikus porszívó. Álta-
lában egy akkréciós korong alakul ki 
és az ebben lévő anyag a súrlódás miatt 
veszít energiájából és kerül egyre kö-
zelebb a fekete lyukhoz. Az így 
bespirálozódó anyag egyre forróbb és 
egyre gyorsabb lesz, aminek követ-
kezményeként az akkréciós korong 
nagyon is látványosan tud sugározni. 
Szélsőséges esetben egy szupermasszív 

Extracelluláris vezikulák idealizált képe 
(HTTPS://WWW.TECHNOLOGYNETWORKS.COM/

IMMUNOLOGY/PRODUCT-NEWS)

Az M87 galaxis és a központi fekete 
lyuk által generált jet 

(NASA, ESA AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM) 

Az EHT által készített kép az M87* fekete lyuk környezetéről
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fekete lyuk körüli akkréciós korong 
fényessége meghaladhatja egy galaxis 
teljes fényességét, tehát több milliárd 
csillag együttes fényét is. 

A fekete lyukak táplálkozásának egy 
másik igencsak szembetűnő megnyil-
vánulását az akkréciós korongra me-
rőlegesen kialakuló jetek jelentik. 
Ezek nagyenergiás részecskékből álló 
sugarak, melyek hossza akár egy átla-
gos galaxis átmérőjének többszöröse is 
lehet, így viszonylag könnyen észreve-
hetőek. Egy ilyen jetet szúrt ki például 
1918-ban Heber Curtis a Messier 87 
(M87) galaxisban. Bár akkoriban 
még nem lehetett tudni mi is az a jet, 
sőt még abban sem voltak biztosak a 
csillagászok, hogy az M87 elnevezésű 

elmosódott folt az égen egy távoli ga-
laxis. A felfedezés azonban megszüle-
tett, és az azóta eltelt száz évben volt 
alkalmunk jól szemügyre venni. 

Az M87 egy óriási elliptikus galaxis 
körülbelül 53,5 millió fényév távolság-
ra tőlünk. A galaxis közepén, a látható 
jet végpontjában, egy kis térfogatú rá-
dióforrás található, ami feltehetően egy 
szupermasszív fekete lyuk körüli anyag 
akkréciójának terméke, és ami az 
M87* nevet kapta. A közeli csillagokra 
és gázokra gyakorolt gravitációs hatása 
alapján a központi fekete lyuk tömege 
néhány milliárd naptömegnek becsül-
hető. Az Eseményhorizont Teleszkóp 
(Event Horizont Telescope, EHT) pe-
dig pont erről a fekete lyukról készítet-
te az első felvételét.

Az eseményhorizonton túl
Mielőtt értelmezni próbálnánk az el-
készült képet, érdemes végiggondol-
nunk, hogy mi is az a fekete lyuk, 
pontosan mekkora és mit láthatunk 
belőle. Egy tetszőleges adott tömeg-
hez létezik a Schwarzschild-sugár. Ha 
az adott tömeget elhelyezem a közép-

pontban, akkor a Schwarzschild-
sugarú gömbön belül a gravitáció 
olyan erős, hogy még a fény sem 
tud elszökni belőle, ezért ezt a 
gömböt feketének látjuk (vagy-
is valójában nem látjuk) kívül-
ről. Bármekkora tömegű csilla-
gászati vagy hétköznapi tárgy-
hoz létezik ilyen sugár. A kü-

lönbség egy fekete lyuk és 
bármi, ami nem fekete lyuk kö-

zött pusztán annyi, hogy az előbbi 
elfér a saját Schwarzschild-sugarán 

belül, míg az utóbbi nem. 

A Schwarzschild-sugarú gömb fel-
színét nevezzük eseményhorizont-
nak, ez az a határ, ami mögé nem lát-
hatunk. Ez egy látszólag fekete 
gömbfelület, ami egy külső szemlélő 
számára a fekete lyuk fizikai megje-
lenését és méretét meghatározza. Az 
eseményhorizont átmérője és ezzel 
együtt a fekete lyuk látszólagos mére-
te arányos a tömegével. Az általunk 
ismert legkisebb fekete lyuk körülbe-
lül. három naptömegű és elférne akár 
Budapest belvárosában is. Az M87* 
azonban a milliárdos naptömegével 
szinte akkora, mint a Naprendszer. 

Maga az eseményhorizont számunk-
ra láthatatlan, azonban a környezete 
nem. Az EHT munkatársai arra vál-
lalkoztak, hogy az M87* közvetlen 
környezetéről készítsenek képet. Az, 
hogy miért pont ez a fekete lyuk lett a 
befutó, nagyon egyszerű. Olyan jelölt-
re volt szükség, ami a lehető legna-
gyobbnak látszik az égbolton. A két 
legjobb célpont  a Tejútban található 
Sgr A* és az M87* voltak. Ez utóbbi 
kétezerszer távolabb van tőlünk, de 
mintegy ezerszer nagyobb is mint az 
Sgr A*, ezért a Földről nézve az átmé-
rője hasonló nagyságrendű. 

Az M87* lett végül a befutó két ok 
miatt. Egyrészt tőlünk nézve sokkal 
kevesebb csillagközi por és gáz takará-
sában van, mint a Sgr A*, másrészt 
ezerszeres mérete miatt a környezeté-
ben zajló változások ezerszer lassabban 
mennek végbe. Tehát az M87* olyan, 
mint egy mozdulatlan ember a napsü-
tésben, az Sgr A* pedig mint egy tán-
coló ember a ködben. Ez utóbbit sem 
lehetetlen lefotózni, de komolyabb 
optika kell hozzá. Minden bizonnyal 
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AZ ELSŐ LESIFOTÓ EGY REJTŐZKÖDŐ FEKETE LYUKRÓL

MEGLÁTNI  
A LÁTHATATLANT

Idén áprilisban felrobbant az internet és bejárta az egész világot a legelső kép egy fekete lyukról, vagyis 
pontosabban annak közvetlen környezetéről. Ez a felfedezés azonban nem csak úgy az ölünkbe pottyant. 
Száz év kutatás előzte meg, és bár óriási lépés, valójában ez is csak egy lépcsőfok a további kutatások felé.

2017-ben az EHT kollaborációban részt vevő 
hat helyszín nyolc rádióteleszkópja. A folyto-
nos vonalak mutatják az M87* megfigyelésére 

használt bázisvonalakat. Az M87* a South 
Pole Telescope felől nem volt látható.

(EVENT HORIZON TELESCOPE)
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a következő fejlesztés ezeket a kihí-
vásokat fogja megcélozni és a közel-
jövőben elkészül majd az első kép az 
SgrA*-ról is.

Virtuális teleszkóp
A kép megalkotása azonban az M87* 
esetén sem volt egyszerű. Az a néhány 
Naprendszer méretű terület, aminek 
környezetéről a kép készült, 53,5 millió 
fényév távolságra van tőlünk. Lehet, 
hogy egy mozdulatlan embert akartak 
fotózni a napsütésben, de az az ember a 
Hold felszínén állt, ráadásul lilliputi. 
Van egy nagyon egyszerű alapszabály, 
miszerint minél jobb felbontású képet 
szeretnénk, annál nagyobb teleszkópot 
kell építenünk. Az M87* megörökíté-
séhez mindössze egy Föld méretű tele-
szkópra volt szükség. 

Miután ekkora eszköz pont nem állt 
rendelkezésre, a kutatók az úgyneve-
zett „Nagyon hosszú bázisvonalú 
interferometria” (VLBI - Very Long 
Baseline Interferometry) módszerét al-
kalmazták. Ennek a lényege, hogy két, 
egymástól távoli teleszkóp egy időben 
egy célpont felé fordul és együtt akkora 
átmérőjű teleszkópot szimulálnak, mint 
a távolság közöttük, vagyis egy hatal-
mas, virtuális gigateleszkópot hoznak 
létre. Az Eseményhorizont Teleszkóp 
tehát nem egy kézzel fogható óriási esz-
köz, hanem egy nemzetközi együtt-
működéssel létrehozott közel Föld át-
mérőjű virtuális teleszkóp, amit a világ 
hat pontján nyolc rádióteleszkóp együt-
tes munkája keltett életre.

A VLBI-módszer a résztvevő te-
leszkópok borzasztóan precíz ösz-
szehangolását igényelte, valamint 
2009-től elkezdődött a teleszkópok 
egyedi fejlesztése is, hogy képesek 
legyenek a tervezett 1,3 milliméteres 
rádiójelek optimális mérésére. Ez az 
a hullámhossz, amely a legkevésbé 

nyelődik el a fekete lyuk közelében, 
tehát a legjobb képet adhatja az ese-
ményhorizont közvetlen szomszéd-
ságáról. A mérés időpontjának megta-
lálása is kihívást jelentett, hiszen ritka az 
olyan alkalom, amikor minden tele-
szkópból látható az M87 galaxis és az 
időjárás is kedvező mindegyik helyszí-
nen. Az EHT kollaboráció végül 2017 
áprilisában rögzítette eredményeit ösz-
szesen hat célpontról, közöttük az 
M87* fekete lyukról is. 

A VLBI-technika először a megal-
kotni kívánt kép Fourier-transzfor-
máltját adja meg, amiből a valódi kép 
egyszerűen és egyértelműen dekódol-
ható. Vagyis csak az lenne, ha meglen-
ne a teljes kép. Sajnos azonban két tá-
voli teleszkóp összefűzése, tehát egy 
darab hosszú bázisvonalú mérés mind-
össze egy pixelét képes megalkotni an-
nak a Fourier-transzformált képnek, 
amit a virtuális gigateleszkóptól vá-
runk. Az M87* megfigyelésében öt 
helyszín vett részt, ami pontosan 10 
darab VLBI-mérést és így 10 apró kép-
kockát jelentett egy felvétel során. Sze-
rencsére nem csak egy felvétel történt, 
és a Föld forgásának köszönhetően a 
teleszkópok M87-hez viszonyított 
helyzete folyamatosan változott, ez le-
hetővé tette, hogy a virtuális teleszkóp 
által alkotott képen újabb és újabb pi-
xelek váljanak láthatóvá.

2017-ben négy éjszakán át fordultak az 
EHT teleszkópjai az M87* felé és ezalatt 
több petabájt mennyiségű adatot gyűj-
töttek, de még ekkor sem volt meg a tel-
jes Fourier-transzformált kép. A felhasz-
nált körülbelül féltonnányi merevleme-
zen több tízmilliárd facebookfotót tá-
rolhatnánk, azonban fekete lyuk fotóból 
csak egy részlet jutott. Négy kutatócso-
port dolgozott éveken át azon, hogy az 
adatokból kép születhessen. Céljuk az 
volt, hogy megtalálják a legvalószínűbb 

képet mindazok közül, amik a mé-
rési eredményekre illeszkednek. A 
csoportok egymással nem kommu-
nikáltak, külön algoritmusokat fej-
lesztettek, és végül egymástól füg-
getlenül jutottak ugyanarra az ered-
ményre. A kép így végül napvilágra 
kerülhetett 2019 április 10-én.

Mi van a képen?
Természetesen a legizgalmasabb 
kérdés még hátra van. Mit lát-
hatunk a képen? Pár évvel ez-
előtt már egyszer felbukkant 

egy csodaszép fekete lyuk fotó, amit 
egy szimuláció hozott létre a Csillagok 
között című film számára. Bár a film-
be végül a csillogóbb-hollywoodibb 
verzió került be, az alapja valódi tu-
dományra épül és a megértése segít-
het értelmeznünk a most elkészült 
valódi fekete lyuk képet.

Minden nagy tömegű égitest meg-
görbíti maga körül a téridőt és en-
nek hatására a fény is görbült pályán 
halad. Ezt a jelenséget az általános 
relativitáselmélet írja le és igazolásá-
ra az első expedíció már 1919-ben el-
indult. A cél akkor az volt, hogy a 
Nap nagyon kicsiny gravitációs len-
cse hatását igazolják egy napfogyat-
kozás alkalmával. Azóta már számos 
bizonyítékát láthattuk a jelenségnek, 
de a leglátványosabb effektus egy 
fekete lyuk környezetében várható.

Egy nem forgó fekete lyuk környe-
zetének sematikus ábráján látható az 
eseményhorizont Schwarzschild-
sugarú (Rs) gömbje, az akkréciós 
korong 3 Rs távolságban húzódó 
belső íve, valamint a 1,5 Rs sugarú 
fotongömb. Ez utóbbi jelöli azt a he-
lyet, ahol a fény görbülete pontosan 
akkora, hogy egy kör alakú pályára 
tud állni a fekete lyuk körül, tehát 
ahol megállva a saját hátunkat láthat-
nánk. A természetben általában elő-
forduló forgó fekete lyukak esetén a 
méretek kicsit változnak, azonban a 
felépítés lényege ugyanez marad.  

A Csillagok között szimulációjában 
a központi fekete lyukat egy vékony 
akkréciós korong veszi körül, kiné-
zetre hasonló, mint a Szaturnusz 

Az M87* fekete lyukról a VLBI-technikával 
létrehozott Fourier-transzformált kép lefe-
dettsége a megfigyelés teljes időtartama 
után. Minden lefedettségi vonalnál feltün-

tetve, hogy melyik teleszkóppár eredménye.
(FORRÁS: EHT)

Egy nem forgó fekete lyuk környezete
(A SZERZŐ ÁBRÁJA)

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))
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gyűrűje, és mi oldalról tekintünk er-
re a korongra, így csak egy vékony 
csíkot kellene látnunk belőle a kép 
középvonalában. A gravitációs len-
csehatásnak köszönhetően azonban 
bepillanthatunk a fekete lyuk mögé 
is. A központi fekete árnyék fölött 
az akkréciós korong azon részét lát-
juk, ami a fekete lyuk mögött van, 
így normál esetben elbújna a sze-
münk elől, de a fényelhajlás miatt 
olyan,  mintha felülről tekintenénk 
rá. A kép alján található ív szintén az 
akkréciós korong fekete lyuk mö-
götti részét fordítja felénk, de itt 
alulnézetből. 

Középen a fekete lyuk árnyéka 
nem egy az egyben a Schwarzschild-
sugarú gömb. Az árnyék átmérője 
mintegy 2,5-szerese az eseményho-
rizont valódi átmérőjének (a pontos 
érték függ többek között a fekete 
lyuk forgásától és a látóiránytól is). A 
középső fekete részen az eseményho-
rizont gömbjének hátsó oldalát is lát-
juk  – mintha ki lenne hajtogatva fe-
lénk. Bár mi csak egy oldalról né-
zünk rá, olyan mintha minden ol-
dalról látnánk egyszerre. Sőt 
valójában az eseményhorizont teljes 
felszíne végtelen sokszor, az árnyék 
széléhez közeledve egyre keskenye-
dő karikákban van kivetítve erre az 
árnyékra. Az árnyékot körülöleli, 
mintegy behatárolja még egy kes-
keny fénykarika, ami a fotongömb 
optikailag felnagyított képe.

Érdemes még megfigyelni, hogy a 
kép bal oldala sokkal fényesebb, 
mint a jobb oldala. Az akkréciós ko-
rongban áramló anyag a fekete lyuk 
közelében közel fénysebességgel mo-
zog. Ekkora sebesség esetén a re-
lativisztikus hatások miatt a ko-
rong azon része, ami pont felénk 

száguld, sokkal fényesebbnek tű-
nik, mint a másik oldal, ahol az 
anyag tőlünk távolodik.  

Film és valóság
Az EHT által rögzített fekete lyuk 
fotója teljesen hasonló koncepciót 
követ, mint a Csillagok között szimu-
lációja, még akkor is, ha ránézésre 
nem igazán hasonlítanak. Itt is a fe-
kete lyuk környezetében áramló na-
gyon forró és nagyon gyors anyag 
sugárzását láthatjuk, ami gravitációs 
lencsehatás következtében gyűrű-
szerűen körbeöleli a középen elhe-
lyezkedő fekete lyuk árnyékát, és így 
kirajzolja számunkra az optikailag 
felnagyított fotongömböt. Jelentős 
különbséget jelent, hogy ez a kép 
egyszerűen nem olyan éles, mint a 
szimuláció által létrehozott. Más-
részt a filmben egy nem átlátszó, 
keskeny és éles határokkal rendelke-
ző akkréciós korongot helyeztek el a 
fekete lyuk köré, ráadásul úgy, hogy 
oldalról nézzünk rá, pontosan azért, 
mert így lenyűgöző a látvány. Az 
M87* körül azonban sokkal diffú-
zabb és átlátszóbb akkretáló anyagra 
számíthatunk, ráadásul tudjuk, 
hogy a merőlegesen kiáramló jet 
majdnem felénk mutat, ami azt je-
lenti, hogy közel felülről nézünk az 
akkréciós korongra. Tehát amíg a 
szimulációban az akkréciós korong 
látványa dominál, addig ezen a ké-
pen az optikailag felnagyított  
fotongömb és annak közvetlen kör-
nyezete az, amit valójában látunk. 
Ez viszont gyönyörűen rajzolódik ki 
és még a relativisztikus effektus mi-
atti fényességkülönbség is megfi-
gyelhető.

Bár első ránézésre csak egy elmosó-
dott fánknak tűnik, mégis tudomá-
nyos jelentőséggel bír, hiszen a fekete 

lyukak létezésének eddigi legköz-
vetlenebb bizonyítékát szolgáltatta 
ez a felfedezés. Nagyon jó összhang-
ban van az előzetes szimulációkkal, 
vagyis a relativitáselmélet újabb alá-
támasztásának is tekinthetjük. Az 
elkészült fotó alapján minden eddi-
ginél pontosabban meghatározható 
volt az M87* tömege, amit most 
már 6,5 milliárd naptömegnek foga-
dunk el, valamint megállapítható 
volt, hogy az óramutató járásával 
megegyezően forog, de ez igazából 
csak a kezdet. 

Ennek a technikának a kiépítése 
hatalmas áttörést jelent. A jövőben 
sokkal többet tudhatunk meg a fe-
kete lyukakról, és arról, hogyan be-
folyásolják az univerzum fejlődését. 
Tesztelhetjük az általános relativitás-
elméletet extrém gravitációjú kör-
nyezetben, de könnyen előfordulhat, 
hogy teljesen új dolgokat is találha-
tunk majd ezzel a hihetetlen felbon-
tású képalkotó technológiával. Az 
EHT fejlődése pedig nem áll meg. A 
következő években számos újabb rá-
dióteleszkóppal bővül a projekt, va-
lamint a teleszkópok további fejlesz-
tése is tervben van, hogy rövidebb 
hullámhosszon is tudjanak majd 
mérni. Tehát mind a lefedettség, 
mind a képfelbontás javulni fog. A 
távolabbi jövőben pedig az űrbe ki-
helyezett VLBI-technológia a cél, 
hiszen egy űrteleszkóprendszerrel a 
Föld méreténél sokkal nagyobb vir-
tuális teleszkópot is létre tudunk 
majd hozni. Ekkor talán képesek le-
szünk az M87* eseményhorizontját 
olyan felbontásban is lefotózni, mint 
ahogyan azt egyszer egy hollywoodi 
filmben láttuk, de az is lehet, hogy 
észrevesszük, földönkívüliek tábo-
roznak mellette...

Kis-TóTh ágnes

Művészi elképzelés egy szupermasszív 
fekete lyuk körüli akkréciós korongról és a 

rá merőlegesen kialakuló nagyenergiás jetről 
(ESO/M. KORNMESSER)

Fekete lyuk megjelenítése 
a Csillagok között című 

filmből



Útjáról hazatérve Darwin új-
ra elővette az általa csak 
Mr. Arthrobalanus néven 

emlegetett állatot. Az apró tanul-
mánynak indult kutakodásból nyolc 
év megfeszített munka lett, amely-
nek eredményeképpen a tudós vas-
kos monográfiasorozatot publikált, 
benne az addig ismert valamennyi 
élő és fosszilis kacslábú rákot részle-
tesen leírta. Így végül tudományos 
nevet kapott Mr. Arthrobalanus is. 

Darwin, aki kezdetben határtalan 
lelkesedéssel vágott bele a kacslábú rá-
kok kutatásába, az évek alatt megfá-
radt. Szinte belebetegedett a megfeszí-
tett munkába, és miként egy barátjá-
nak írta: „Úgy utálom a balánuszokat, 
mint senki más. Jobban utálom őket, mint 
a tengerész egy lassan mozgó vitorláson.”

A látszat ellenére ízeltlábúak
Érdemes elidőzni a történet kezdete-
inél. Darwin még nincs 23 éves, mi-
kor világkörüli útjára indul a HMS 
Beagle fedélzetén. Ez ideig tanult or-
voslást, hallgatott különböző termé-
szettudományos tantárgyakat, min-
denekelőtt zoológiát, botanikát és 
legfőképpen geológiát, mivel ez 
utóbbi érdekelte leginkább. A hajóút-
ra az admiralitás és Robert FritzRoy 
kapitány – kiről később az Andok ta-
lán legszebb hegycsúcsát nevezték el 

A FÚRÓ BALÁNUSZOK TITKOS ÉLETE

DARWIN KICSI BARÁTJA 
ÉS A TÖBBIEK

a chilei–argentin határon – olyan 
embert keresett, aki természetbúvár-
ként megállja majd a helyét, és aki fe-
dezi az út költségeit. A fiatal Dar-
win, akinek apja fizette a kiadásait, 
minden tekintetben megfelelt. 

A Beagle fő feladata Dél-Amerika 
partjainak feltérképezése volt, és amíg a 
geodéták a térképkészítéssel foglalatos-
kodtak, az alatt Darwin azt csinálha-
tott, amit jónak tartott. Bejárta a parto-
kat, mindenről jegyzeteket készített, 
amelyek később fő művének és tézissze-
rűen megfogalmazható gondolatainak 
alapjait jelentették. Egy ilyen alkalom-
mal történt, hogy a chilei szigettenger 
térképezése során a fiatalember le-
szállt a hajóról, felemelt egy tenyér-
nyi, vastag héjú lapos csigát, amely a 
Concholepas peruviana fajhoz tartozott. 
A Concholepas-ok közönségesek, a hely-
beliek ma is nagy mennyiségben gyűj-
tik és fogyasztják ezeket a „tengeri her-
kentyűket”. A Darwin által felemelt 
példány azonban mégis különös volt, 
mert kicsi, hasítékszerű lyukakkal volt 
tele, amelyekből apró élőlények integet-
tek feléje. A héjból kikandikáló állat is-
meretlen volt Darwin számára, de ha-
mar kiderítette, hogy azok a kacslábú 
rákokhoz (Cirripedia rend) tartoznak.

A Cirripedia rendnek két nagy cso-
portja van: a Balanus-félék, azaz ten-
geri makkok, és a Lepas-félék, azaz 

„kacsakagylók”. A balánuszoknak 
négy vagy hat mészlemezkéből álló 
kúpos váza van, a Lepas-fajok mész-
lemezei lapos formát alkotnak. 

Balánuszt szinte mindenki látott, aki 
járt már tengerparton. Apró, néhány 
centiméternél rendszerint nem na-
gyobb kúpjai gyakoriak a köves parto-
kon, olykor teljesen beborítják a sziklá-
kat, de megtapadnak minden más he-
lyen is. Mólók falain, teknősök hátán, 
bálnák bőrén. A hajók aljára odanövő 
vagy a tengerbe nyúló csövek és csator-
nák belsejében megtapadó balánuszok 
komoly gondot jelentenek, mert lassít-
ják a hajót, illetve eltömik a csöveket. 
Mivel az állat az aljzathoz rögzített 
életmódot folytat – azaz a szesszilis 
(helyt ülő) bentosz része, ahogy a bioló-
gusok fogalmaznak –, ezért nagyon 
sokáig a kagylókkal, csigákkal együtt 
a puhatestűekhez sorolták. Darwin az 
elsők között volt, aki felismerte, hogy a 
balánuszok a látszat ellenére az ízeltlábú-
akhoz (Arthropodák) tartoznak, azon 
belül is a rákokhoz.

Rákok, amelyek nem mennek 
sehová

Milyen előnye származhat egy rák-
nak abból, ha lábait a törzsfejlődés 
során elveszítve „helyt ülő” életmó-
dot folytat? Azt gondolhatnánk, 
hogy nem sok, de ez nem így van. 

1835-ben történt, hogy a fiatal Charles Darwin világkörüli útján, a chilei partok előtt egy furcsa lény-
re lett figyelmes, amely egy csigaházba fúrt apró lyukból integetett feléje. Az alig néhány milliméte-
res kicsi állatról hamar kiderítette, hogy a kacslábú rákokkal, azaz a balánuszokkal áll rokonságban. 
A balánuszok közismert állatok a tengerjáró népek körében: ezek azok a kúp alakú lények, amelyek 
megtapadnak a part menti sziklákon, sőt a tengerészek nagy bosszúságára a hajók alján is, így azok 
futása erősen meglassul. A Darwin-féle balánusznak azonban nem volt kúpos váza, és szokatlanul 
kicsi is volt, így az élőlény pontos meghatározásával Darwin sokáig nem boldogult. Kezdetben egy-

szerűen „kicsi barátjának” (Little Fellow) nevezte a jószágot.

Szikla felszínét tömegesen elborító 
balánuszok a görög tengerpartról
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alkotnak és a mészlemezkék hosszú, 
hajlékony nyélen ülnek. Természete-
sen ezek is helyt ülők, akárcsak a kú-
pos vázú balánuszok. Magyar nevük, 
a kacsakagyló az angol goose barnacle 
név némiképp félrefordításából 
származik, az angol goose ugyanis 
libát jelent. Ennek a névnek viszont 
egy totális félreértés – nevezzük in-
kább hiedelemnek – az oka. Az an-
golok nagyon régen, amikor még 
nem ismerték a madárvonulás rész-
leteit, és nem tudták, hogy a hozzá-
juk érkező libák hol fészkelnek és 
szaporodnak, úgy gondolták, hogy 
a nagy tömegben érkező ludak va-
lahol a messzi tájakon, a tengerben 
sodródó fadarabokon olykor tömege-
sen élő Lepas-okból kelnek ki vagy 
egy Lepas-okat termő „kacsafáról” 
potyognak alá. Zavaros történet, de 
erre utal az egyik közönséges fajuk, a 
Lepas anserifera elnevezése is: a latin 
anser ludat, a fera pedig hordozót je-
lent.

Erősebb a pillanatragasztónál
A helyt ülő életmód persze nehézsé-
gekkel is jár. Hogyan szaporodjanak? 
A kérdésre az evolúció összetett választ 
adott. Először is, a cirripédiák hermaf-
roditák, azaz hímnősek, vagyis min-
den egyed mind a két nem ivarsejtje-
inek létrehozására képes, ám a meg-

oldás mégsem az önmegtermékenyí-
tés, az egyedek rendszerint a hozzájuk 
legközelebb élő társukat próbálják 
elérni és megtermékenyíteni. Az ak-
ció sikere érdekében a balánuszok egy 
felpumpálható, hosszú péniszt növesz-
tenek, és ennek segítségével hatolnak 
be a szomszéd egyedekbe. A cirripédiák 
pénisze testhosszuk többszöröse lehet, 
ezzel rekordernek számítanak az ál-
latvilágban. És mi történjen ezzel a 
szokatlan méretű nemi szervvel, ha 
feladatát beteljesítette? Az állat egy-
szerűen elengedi, a víz elsodorja, és majd 
új nő, ha eljön az ideje a következő szapo-
rodási ciklusnak.

A megtermékenyített ivarsejtből 
először egy naupliusz lárva lesz.  
Ez egy nagyon egyszerű fejlődési 
állapot, legfeltűnőbb rajta a közé-
pen ülő nagy szeme. Gyomra sincs, 
bélcsatornája csupán egy rövidke 
cső. A naupliusz csodálatos átalaku-
lás után összetettebb, ciprisznek ne-
vezett lárvává fejlődik, amelynek 
már több antennája és függeléke van, 
és egy apró vázat növeszt. A váztól 
elnehezedő lárva lesüllyed és egy álta-
la szintetizált fehérje segítségével 
odaragasztja magát a szilárd aljzat-
hoz. Ez az anyag – állítólag – a 

Az aljzaton erősen megtapadó állat 
képes volt meghódítani a tengerek 
és óceánok  legdurvább hullámve-
réstől ostromlott sziklás, parti zóná-
ját, mert a vázak olyan erősen rög-
zülnek, hogy a hullám nem sodorja 
le azokat. Sőt! A cirripédiák nagy 
része éppen a spricc-zónának neve-
zett partrészen él, amely csak da-
gálykor kerül víz alá. Apálykor a 
kacslábú rák mészlemezekből álló 
váza becsukódik, és a teknők között 
bennmaradó tengervíz elegendő az 
állat számára a túléléshez.

A már letelepedett lárva körül kiala-
kuló mészlemezkék széle folyamato-
san növekszik, azaz a felnőtt 
cirripédiák – a többi rákkal ellentét-
ben – már nem vedlenek. A hullámok 
ostromolta sziklákra tapadva nem is 
élnék túl a vedlés kritikus időszakát. 

Kedvező körülmények között a 
kacslábú rák a szétnyíló lemezek kö-
zül kidugja „kacslábait”, amelyek 
apró kacsokban (cirri) végződnek, és 
ezekkel szűri ki az életéhez nélkü-
lözhetetlen szerves törmeléket és lár-
vákat a vízből. A hajlékony kacsok a 
hullámverésben sem sérülnek – a 
hurrikánok sem a füvet tépik ki ….

A cirripédiák másik nagy csoportját 
jelentő Lepas-féléknek – vagyis a „ka-
csakagylóknak” és azok közeli roko-
nainak – a vázelemei lapított formát 

Pecten-féle kagylóra nőtt centiméteres balánuszok az Izland környéki vizekből
Szokatlanul nagy méretű balánuszok  

a Maldív-szigetek mellől

Lepas, azaz „kacsakagylók” héja a szlovéniai Koper tengerpartjáról

Fosszilis balánusz a bükkaljai miocénből 



egyed maga készíti el. Apró kacslá-
baik a nyílásból kikandikálva nyúj-
tózkodnak a vízben sodródó, szá-
mukra táplálékot jelentő szerves 
törmelék után.

Darwin „kicsi barátja” is egy fúró 
cirripédia volt. A fiatal tudós lényeg-
látását jól jellemzi, hogy a milliméte-
res lényt végül helyesen sorolta be a 
rákokon belül a fúró cirripédiákhoz, 
sőt sikerült azonosítania a nőstény és 
a hím egyedeket is. A fúró cirripédiák 
esetében ugyanis ez utóbbi sem egy-
szerű, mert a hímek a néhány milli-
méteres nőstényeken belül, azok tes-
tében helyezkednek el! A többes 
szám különösen indokolt, mivel egy 
nőstényen belül gyakran több parazi-
ta hím egyed is élhet. 

Minden időben, minden 
aljzaton

Mivel az Acrothoracica cirripédiák 
váza gyakorlatilag nem meszesedik 
el – legfeljebb az apró korong, amely-
lyel a lárva megtapad –, ezért testük-
ből nem lesz fosszília. A paleontoló-
gusok mégis jól ismerik ezeket az ál-
latokat, mert nyomaikat, az apró 
lyukacskákat már devon időszaki ős-
maradványokon is megfigyelték.

A furatok általában elnyúlt ellipszis 
vagy csepp alakú kis rések formájában 
láthatók a legkülönbözőbb csoportok-
ba sorolható vázak felszínén. A leg-
gyakoribb Acrothoracica-nyomokat a 
Rogerella nemzetségbe sorolják. Fúró 
cirripédiák nyomait ismerjük csigákon, 
kagylókon, korallokon, mohaállatká-
kon, tengeri sünök vázain, azaz elsősor-
ban az aljzaton élő és ott helyt ülő vagy 
lassan mozgó állatok teknőin, maradvá-
nyain. Az úszó vagy lebegő életmódot 
folytató lábasfejűekhez (Cephalopoda) 
tartozó belemniteszek lövedék alakú 
kövületein is előfordulnak, sőt olykor 

cianoakrilát tartalmú pillanatragasz-
tóknál is erősebb. Ha az ember is ké-
pes lenne előállítani, bizonyára sok 
mindenre lehetne használni…

Az eddigiek talán meggyőzték az Ol-
vasót, hogy a Balanus- és Lepas-félék 
(együttesen a Thoracica cirripédiák) a 
rákok egészen különleges csoportját 
képviselik. A fúró balánuszoknak is ne-
vezett Acrothoracica cirripédiák azon-
ban, ha lehet, még ezeknél is érdeke-
sebbek. A fúró balánuszok rendkívül 
kicsik, legfeljebb néhány millimétere-
sek és rendszerint parazita, illetve 
szimbionta életmódot folytatnak. 
Szilárd vázuk nincs, kitines függelé-
kekkel felszerelt testük egy mészváz-
ba vagy a karbonátos aljzatba fúrt 
lyukban él. Ezeket persze minden 

gyakoriak lehetnek. Ellenben a 
belemniteszekkel rokon és azokkal ha-
sonló módon élő ammoniteszeken soha 
nem figyelték meg a fúró cirripédiák 
jellegzetes nyomait. Holott az 
ammoniteszek a földtörténeti múlt 
egyik leggyakoribb, és ezért legalapo-
sabban tanulmányozott gerinctelen ma-
radványai.

Éppen ezért különösen érdekes, hogy 
a közelmúltban néhány régen gyűjtött, 
múzeumban őrzött, a Bakonyban fel-
lelt jura időszaki ammoniteszen sike-
rült dokumentálni a fúró cirripédiák 
nyomait. Több megfigyelés is arra 
utal, hogy a rákok lárvái a még élő, a 
tengerben lassan úszó ammonitesz vá-
zán telepedtek meg, és nem a tenger 
aljára már lesüllyedt üres héjon. Érde-
kes, hogy a cirripédiákkal fertőzött 
valamennyi ammonitesz ugyanahhoz 
a fajhoz tartozik. Alighanem az adott 
lábasfejű faj speciális környezeti 
igényei éppen megfeleltek a rákocs-
kák kényes ízlésének. Mindenesetre 
a két egymás mellett élő faj az 
együttélés sajátos formáját valósí-
totta meg. Ez a lábasfejű esetében 
semmilyen előnnyel nem járhatott, 
sőt, az is lehet, hogy a fúró cirripédiák 
kellemetlenek voltak számára. Ugyan-
akkor a kicsi rákok a táplálkozó 
ammonitesz körüli vízben a lebegő 
morzsákból bőségesen lakmározhat-
tak, vagyis számukra kifejezetten elő-
nyös lehetett az együttélés.

Fúró balánuszok ma is élnek, de nem 
egyszerű megfigyelni e lényeket. En-
nek ellenére ismertek a sekély és a mély 
tengerekből, a trópusi és a sarki vizek-
ből egyaránt.  Mai ismereteink szerint 
valamennyi fúró balánusz szimbionta, 
illetve parazita életmódot folytat. En-
nek fényében talán az sem meglepő, 
hogy a szoros szimbiózis a most felfe-
dezett jura időszaki fúró balánusz és az 
ammonitesz esetében is feltételezhető. 

Főzy István

Fúró balánuszok okozta apró lyukak egy tenyérnyi bakonyi jura ammonitesz héján. A hasonló 
nyomok mindeddig ismeretlenek voltak az egyébként régóta kutatott ammoniteszeken.

Ammoniteszen látható fúró balánusz nyomai 
nagyítva  (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Mr. Arthrobalanus. A leegyszerűsített rajz 
abból a publikációból való, amelyben Darwin 

végül tudományos nevet (Cryptophialus 
minutus) adott az általa felfedezett cirri-

pédiának. A „B”-vel jelzett, bekarikázott apró 
részlet a hím egyed, amely az alig pár millimé-
teres nőstény testében él. Az „A” rajz a köpe-
nybe burkolt nőstény, a „C” pedig a nőstény 

a köpeny eltávolítása után. 
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Francisco Pizarro egy szegény spa-
nyol család törvénytelen gyerme-
keként látta meg a napvilágot 

valamikor az 1470-es évek elején. Is-
kolába sosem járt, így élete végéig 
írástudatlan maradt. Az eleven fiúval 
kezdetben disznókat őriztettek, de 
ezt hamar megunta. Ezért az első 
adandó alkalommal elszökött ott-
honról és zsoldoskatonának állt be. 
1502-ben aztán matróznak jelentke-
zett egy hajóra, amely az újonnan felfe-
dezett amerikai földrészre indult. Egy 
évtizeddel később már kapitányi rang-
ban vett részt Vasco Núnez de Balboa 
expedíciójában, amely átszelte a szá-
razföldet, és felfedezte a Csendes-óce-
ánt. 1524-ben egyik katonatársával, Die-
go de Almagróval együtt úgy döntöt-
tek, hogy felfedező- és hódító útra in-
dulnak Dél-Amerika nyugati részére. 
Öt évvel később magától V. Károly ki-
rálytól kaptak támogatást az Inka Biro-
dalom meghódítására, amely a mai Pe-
ru területén helyezkedett el. Pizarrót 
emellett rögtön ki is nevezték az újon-
nan meghódítandó Új-Kasztília tarto-
mány kormányzójává és főkapitányává. 

Négy éven belül a konkvisztádor 
alig 150 katonával leigázta a hatal-
mas Inka Birodalmat, uralkodóju-
kat, Athaualpát pedig fogságba ejtet-
te, majd kivégeztette. Ezt követően a 
kormányzó új fővárost alapított Lima 
néven, amit élete hátralévő részében 
jószerével már el sem hagyott. Külön-
böző hivatalok osztogatásával igye-
kezett megszilárdítani hatalmát. Idő-
közben ugyanis Almagro ellene for-
dult, mert a kormányzó jóval na-
gyobb hatalmat kapott a spanyol ki-
rálytól, holott annak idején ünnepé-
lyesen megfogadták, hogy egyenlően 
osztoznak a zsákmányon. Vitájukat 
végül egy fegyveres konfliktus zárta 
le, amelyben Almagro katonái vere-
séget szenvedtek. Fogságba esett pa-
rancsnokukat Pizarro parancsára 
1538 nyarán kivégezték. 

Almagro hívei fia, az ifjabb Diego 
Almagro (El Mozo) köré csoporto-
sultak, és magukat „a chileiek” vagy 
az „almagristák” névvel illették. 
Rendszeresen tartottak összejövetele-
ket Diego limai villájában, akit gya-
korlatilag házi őrizet alatt tartottak. Itt 
határozták el, hogy az első adandó alka-
lommal végeznek a kormányzóval, aki 
elárulta egykori barátját. Az összeeskü-
vők élére Juan de Herrada, a kivég-
zett konkvisztádor kapitánya került, 
aki égett a vágytól, hogy bosszút áll-
jon egykori parancsnokáért. 

Fellógatott szalmabábuk
Az almagristák nem is szándékozták 
titkolni a kormányzóval szemben ér-
zett ellenszenvüket. Sokan le sem vet-
ték előtte a kalapjukat, sőt, a köszöné-
sét sem fogadták. Egyik éjszaka Pi-
zarro villája elé felállítottak egy akasz-
tófát, amelyen három szalmabábu 
lógott. Ezek egyike magát a kor-
mányzót ábrázolta, a másik a titkárát, 
a harmadik pedig Lima polgármeste-
rét, Juan Velasquezt. Az indiánok 

között elterjedt a szóbeszéd, hogy kö-
zeleg a kormányzó halála, ám ő nem 
nyugtalankodott emiatt. Annyira 
meg volt győződve biztonságáról, 
hogy testőrségét elbocsátotta, és a há-
za előtt sem volt hajlandó megerősíte-
ni a védelmet. Kijelentette, hogy ha 
félelmet mutatna, azzal csak felbátorí-
taná rosszakaróit. Amikor megtudta, 
hogy az almagristák fegyverkeznek, 
akkor sem esett pánikba. Főleg, mert 
egy találkozó alkalmával maga 
Herrada nyugtatta meg afelől, hogy 
nincs mitől tartania. Pedig akkor már 
csak napok voltak hátra az életéből. 

Pedro Cieza de León történetíró sze-
rint a közelgő tragédiát az is jelezte, 
hogy a telihold színe olyan vörösre vál-
tozott, mintha vérbe borult volna. Az 
összeesküvők az 1541. évi San Juan na-
pi körmenetet szemelték ki a cselek-
vésre, Pizarro azonban aznap nem je-
lent meg a szertartáson. Ezért úgy 
döntöttek, hogy a következő vasárnapi 
misén fognak végezni vele, mert a li-
mai nagytemplomba még a kormány-
zó is csak fegyveres kíséret nélkül lép-
hetett be. Egy nappal a tervezett me-
rénylet előtt azonban az egyik összees-
küvő meggyónta egy papnak, hogy 
mire is készülnek, aki azonnal jelentet-
te a kormányzó titkárának az esetet, 
így természetesen a polgármester is tu-
domást szerzett róla. Velasquez ugyan 
kijelentette, hogy Pizarrót nem érheti 
baj, amíg az igazságszolgáltatás pálcája 
az ő kezében van, óvatosságból mégis 
azt tanácsolta neki, hogy másnapra je-
lentsen beteget, és maradjon otthon. 

Halál a zsarnokra! 
Június 26-án, vasárnap, felhős, hideg 
téli reggelre ébredt Lima lakossága. 
Herrada és vagy egy tucat társa El 
Mozo házában szorongva várták a pil-
lanatot, hogy a kormányzó elinduljon a 
reggeli misére. Ám mélyen csalódniuk 
kellett, hiszen nyomát sem látták a 
helytartónak. A templomban hallottak 

F R A N C I S C O  P I Z A R R O  M E G G Y I L K O L Á S A

VÉRVÖRÖS TELIHOLD
Sokan őt tartják a világtörténelem legzseniálisabb hadvezérének, hiszen alig néhány tucat katona 
élén egy egész birodalmat hódított meg. Ám bármilyen hősiesen is küzdött az utolsó leheletéig, azzal 

a túlerővel már nem sikerült megbirkóznia, amely jó néhány évvel később az életére tört.  

Francisco Pizarro
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föltartóztat egy vacak víztócsa?” A kardok-
kal, tőrökkel, alabárdokkal felfegyver-
kezett kis csapat futva érkezett a palotá-
hoz, s közben teli torokból éltették a ki-
rályt, és szórtak átkokat a „zsarnokra”! 

A kormányzó palotája Lima főterén, a 
Plaza de Armas-on állt. Pizarro aznap 
délben több előkelőséget – köztük a pol-
gármestert is – vendégül látott, akik a 
hogyléte iránt érdeklődtek. A belső he-
lyiségeket két udvaron áthaladva lehe-
tett elérni. Külső bejáratát erős kapu vé-
delmezte, amely több tucat támadót is 

valami szóbeszédet a betegségéről, de 
kétségük sem volt arról, hogy tervük 
idő előtt lelepleződött. Néhányan azt 
tanácsolták, hogy azonnal menekülje-
nek a városból, Herrada azonban meg-
győzte őket, hogy késlekedés nélkül 
törjenek rá a kormányzóra a saját házá-
ban, és ott helyben végezzenek vele. 
Vagy tucatnyian meg is indultak Pizar-
ro villája felé. Amikor egyikük útköz-
ben kikerült egy pocsolyát, vezetőjük 
alaposan ledorongolta: „Most, amikor 
arra készülünk, hogy vérben gázoljunk, 

képes lett volna órákig feltartóztatni. 
Amikor a házigazda meghallotta az ut-
cáról beszűrődő zajongást, azonnal el-
küldte egyik emberét, Francisco de 
Chavest, hogy reteszelje el a főbejáratot, 
amíg megérkezik a segítség. Vendégei-
nek ugyanakkor megmutatta, hogy 
merre menekülhetnek el észrevétlenül, 
és a többségük élt is a lehetőséggel. Csu-
pán két hű apródja, a féltestvére, Fran-
cisco Martín de Alcántara, valamint né-
hány régi harcostársa maradtak mellet-
te. Még így is lett volna némi esélyük a 
túlerővel szemben, ám Chaves ahelyett, 
hogy engedelmeskedett volna Pizarró-
nak, kitárta a kaput az összeesküvők 
előtt, hogy megpróbáljon tárgyalni ve-
lük. Vesztére, mert azonnal leszúrták, és 
vagy tíz fegyveres nyomult be a házba. 

A vérével rajzolt keresztet  
a padlóra

A kormányzónak még arra sem ma-
radt ideje, hogy rendesen felcsatolja a 
mellvértjét. Ezért leakasztotta a falról 
kedvenc kétélű kardját, amely oly sok 
csatában kísérte el, bal karjára pedig fel-
tekerte a köpönyegét, hogy azzal védje 
magát. Így felfegyverkezve sietett baj-
társai segítségére, akik az ajtóban állva 
próbálták feltartóztatni a támadókat. 
Pizarro dühösen vetette bele magát a 
küzdelembe. „Árulók – ordította –, saját 
házamban akartok megölni? Bitófán fogtok 
lógni mindannyian!” De ekkor már fél-
testvére átszúrt mellkassal hevert mel-
lette a padlón. Az öldöklő küzdelem-
ben a kézfeje is megsérült, de még így 
is sikerült két összeesküvővel végeznie. 
A keskeny átjáróban a harc jó néhány 
percig folytatódott, míg Pizarro mellől 
mindkét apródja és bajtársai is elestek 
vagy súlyosan megsérültek. A kor-
mányzó azonban hajlott kora ellenére 
fiatalos hévvel küzdött tovább, és két 
támadóját is a halálba küldte. 

Ekkor Herrada – megunva a kilátás-
talan küzdelmet – egy hirtelen moz-
dulattal hátba lökte egyik társát, Die-
go de Narváezt, aki a lendülettől bele-
dőlt Pizarro pengéjébe. A kormányzó 
ettől egy kis időre védtelenné vált, 
amit a támadói azonnal ki is használ-
tak, és a szobába benyomulva körbe-
vették. Az egyik merénylő a kardjával 
jókora ütést mért a karjára, amitől az 
elejtette a fegyverét. A következő pil-
lanatban pedig Martín de Bilbao 
egyetlen jól irányzott mozdulattal tor-
kon szúrta. Az őrjöngő gyilkosok 

Francisco Pizarro útja Peru meghódításakor (1531–1533)
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azonban még a földön elterülő, maga-
tehetetlen öregembert sem kímélték, 
és ott döfködték, ahol csak érték. 

A további fejleményekről a króni-
kások beszámolói részben eltérnek 
egymástól. José Antonio del Busto 
szerint a haldokló kormányzó a saját 
vérébe mártotta az ujját, és azzal raj-
zolt egy keresztet a földre, hogy 
megcsókolhassa. Közben elcsukló 
hangon suttogta, hogy szeretné fel-
venni az utolsó kenetet. Erre az 
egyik összeesküvő, Juan Rodríguez 
de Barragán, egy súlyos agyagkorsó-
val halántékon vágta, miközben gú-
nyosan azt ordította, hogy bőven 
lesz ideje meggyónni a pokolban! Ez 
utóbbi epizódról sem Cieza de León, 
sem Agustín de Zárate, Pizarro leg-
jelentősebb életrajzírói, nem tesznek 
említést munkáikban. 

Az éjszaka leple alatt
Elvégezve véres munkájukat, az össze-
esküvők összeszedték a házban találha-
tó aranyat, ezüstöt, drágaköveket és 
egyéb kincseket, majd kitódultak az 
utcára, és fegyvereikkel hadonászva 
ordítoztak: „Meghalt a zsarnok! Helyre-
állt a törvény! Éljen urunk, a császár, és kor-
mányzója, Almagro!” Úgy gondolták 
ugyanis, hogy El Mozónak kellene át-
vennie a meggyilkolt helytartó posztját. 
Ezért egyértelművé akarták tenni a fő-
város lakossága számára, hogy kit is kell 
ezután éltetniük. Nyomatékul útköz-
ben betörtek Pizarro támogatóinak há-
zaiba, ahol vadállatok módjára gyil-
koltak és fosztogattak. Az elrettentés-
sel is az volt a céljuk, hogy senki se 
merjen szembeszegülni velük. 

Számításuk azonban nem vált be, 
mert időközben megérkezett Limába 
Cristóbal Vaca de Castro bíró, akit 
még a király küldött, hogy vizsgálja ki 
Diego Almagro kivégzésének körül-
ményeit. Most azonban már a kor-
mányzó meggyilkolását kellett jelente-
nie V. Károlynak. Ő pedig salamoni 
döntést hozott, mert végül 1542 nyarán 
magát a főbírót nevezte ki Peru új kor-
mányzójának. Az új helytartó késede-
lem nélkül lecsapott elődje merénylőire. 
Herradával valószínűleg méreg végzett 
még ugyanazon az őszön, El Mozót 
pedig egy vesztes csata után elfogták, és 
ugyanúgy vérpadon végezte, mint 
négy évvel korábban az édesapja. 

Ez azonban már nem segített Pizar-
rón, akinek holtteste a merénylet nap-
ján egészen késő estig feküdt szobája 
padlóján. Végül Juan de Barbarán, a 
kormányzó régi bajtársa vállalkozott 
rá, hogy becsülettel, megszentelt föld-
be temeti el. Attól tartott ugyanis, 
hogy az összeesküvők később visszatér-
nek a házba, és fejét veszik a helytartó-
nak. Az éjszaka sötétségét kihasználva, 
néhány fekete rabszolgáját küldte át, 
akik takaróba csavarva cipelték át a 
holttestet a templomkertbe, ahol sietve 
elföldelték. Csak két évvel később, 
Vaca de Castro parancsára exhumálták 
a maradványokat, hogy a katedrális 
kriptájában helyezzék el azokat. 

Csontbrigád
Itt hevertek több mint négy évszázadon 
keresztül elfeledve, amikor is egy 1977-
es felújítás során a munkások felfedez-
tek egy elfalazott nyílást. Amikor át-
törték azt, egy ólomdobozt találtak 
mögötte, amelyen egy felirat jelezte, 
hogy Francisco Pizarro koponyáját tar-
talmazza. Mellette egy bársonytakaró-
val lefedett faládában emberi csontokra 
leltek. A gyakori perui földrengések 
miatt azonban neves antropológus 
szakemberek munkájára volt szükség, 
hogy azonosítani lehessen azokat. 

Miután évekig tartó aprólékos 
munkával sikerült összerakni Pizar-
ro csontvázát, Ladis Delpino de 
Soto, a Cayetano Heredia Egyetem 
radiológusprofesszora egy 1989-es ta-
nulmányban hozta nyilvánosságra kö-
vetkeztetéseiket, hogy mi is történhe-
tett valójában azon a végzetes napon. A 
csontokon látható sérüléseket vizsgálva 
kiderült, hogy a kormányzót csaknem 
két tucat szúrás érte, és a koponyáján is 
felfedeztek egy tompa tárgy okozta 
ütés nyomait. Ezt akár egy agyagkorsó 
is okozhatta. Legalább egy szúrás elérte 
az agyát, és fellelték a nyaki csigolyát ért 
döfés nyomait is. Mindezekután a ta-
nulmány szerzői megállapították, hogy 
a kripta csontjainak sérülései nagyjából 
megegyeznek Pizarro halálának törté-
nelmi beszámolóival. 

2007-ben Edwin Raúl Greenwich 
Centeno bűnügyi antropológus veze-
tésével, a legújabb technika segítségé-
vel vették ismét górcső alá a maradvá-
nyokat. Ekkor fedezték fel a jobb kö-
nyökcsont sérülését és több vágás he-
lyét a lágyék környékén. A harc 
lefolyását illetően ők is hasonló kö-
vetkeztetésre jutottak, mint elődje-
ik. Szerintük a sérülések jellege is azt 
bizonyítja, hogy az idős ember mi-
lyen bátran védte magát, pedig való-
színűleg hasonló helyzetben a legtöb-
ben az életükért könyörögve, inkább 
megadták volna magukat. A hősies 
küzdelem bizonyítéka az a legenda, 
hogy a merénylet után maguk a 
gyilkosok is a kormányzó bátor vi-
selkedéséről tettek bizonyságot kocs-
mai hallgatóközönségeik előtt. 

Hegedüs Péter

Diego de Almagro kivégzése Pizarro szobra szülővárosában

Pizarro meggyilkolása (WILLIAM PRESCOT, 1851)
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A z építészként, festőként és 
íróként is ismert Giorgio 
Vasari A legkiválóbb festők, 

szobrászok és építészek élete című 
munkájában elismeréssel adózik 
Michelangelo előtt. A mester által 
készített Medici-síremléken látható 
szoboralakok – az Éjszaka és Nap-
pal, Hajnal és Alkonyat – leírásakor 
megjegyzi: „bizony azt kell hinnünk, 
hogy ez az Éj homályba borítja mind-
azokat, akik bármikor úgy vélték, hogy 
a szobrászatban vagy a rajzolásban, 
nem is mondanám, hogy túlhaladják, 
hanem csak vetekedhetnek vele.”

Michelangelo az emberi test ábrázo-
lását Domenico Ghirlandaio tanítvá-
nyaként sajátította el, azonban kez-
detben jobban vonzódott a költé-
szethez, mint a természettudomá-
nyokhoz. A reneszánsz kultúra 
fellegvárának számító Firenzében, 
Lorenzo Medici környezetezében 
nőtt fel, így erősen hatott rá a huma-
nista, neoplatonikus kultúra, amelyet 
alkotásai is tükröznek. Művészi felfo-
gásában nagy jelentőséget tulajdoní-
tott a rajznak, amelyet a Ghirlandaio 
műhelyében eltöltött két tanulóév 
alatt fejleszthettet tökéletesre, hiszen 
a rajz a toszkán művészek elsőszámú 
eszköze volt. Az ifjú művészek gya-
korta tanultak másolás útján, melyre 
Firenze templomainak freskói kiváló 
alapot szolgáltattak: Michelangelo 
lerajzolta Giotto és Massaccio alko-
tásainak egy-egy alakját, valamint 
Donatello Dávid szobrát is.

A rajzolás szerepe a quattrocento idő-
szakától kezdve egyre jelentősebbé vált. 
Egyszersmind szolgált tanulási fo-
lyamatként és az újabb kifejezési mó-
dok fejlesztéseként. Ekként a művé-
szeti műhelyekben a rajz vált minden 

MICHELANGELO ÉS KORA RAJZMŰVÉSZETE

A TEST DIADALA

további alkotó tevékenység alapjává a 
szobrászatól kezdve, a festészeten át, 
az építészetig. A kiállított rajzok el-
térő kidolgozottságúak, amelyek el-
ső ötleteket megőrző, gyorsan papír-
ra vetett vázlatoktól, a művek kivi-
telezését közvetlenül megelőző, ap-
rólékosabban kidolgozott, befejezett 
tanulmányokig terjednek. Miche-
langelo egyedülálló rajzait gyakorta 
nem tekintette önálló alkotásnak, 
hiszen számos példányt el is égetett 
közülük, annak érdekében, hogy 
szobrászati és festészeti elgondolásait 
nehogy ezek alapján mások valósít-
sák meg. 1518 februárjában ebből a 
megfontolásból bízta meg egy köze-
li barátját, hogy égesse el a római há-
zában található rajzait.

Reneszánsz alkotásokhoz méltó, 
különleges atmoszférát teremt a 

földszinti kiállítótér roppant mérete, 
amelyet vaskos, antik mintára készült 

kőoszlopok tagolnak. Maguk a raj-
zok a haránt irányokban elhelyezett, 
színes térelválasztó elemeken kaptak 
helyet. A tárlat nem törekszik az idő-
rendiségre, gyakran sokkal inkább 
puszta vizuális párhuzamok által ins-
pirált asszociációkat nyújt a látogatók 
részére. A kötetlen kiállításrendezési 
forma révén tágabb lehetősége van az 
érdeklődőknek a műalkotások egyé-
ni megismerésre.

A tárlaton szerepel Michelangelo 
nemrég felfedezett alkotása, melyet 
az első ismert rajzaként aposztrofál-
nak. Az ülő férfialakot ábrázoló gra-
fika 1490 körül keletkezett, amely el-
készítéséhez a tizenéves művész tollat 
és barna tintát használt. A vázlat erős 
hasonlóságot mutat egy, a Trónoló 
Jupitert ábrázoló antik szoborral. 

Michelangelo alkotásainak közép-
pontjában az emberi test áll. Azon-
ban a meztelenség nem öncélúan 

Michelangelo és kortársai nyolcvan alkotását mutatja be a Szépművészeti Múzeum. A kiállított rajzok 
között van az ismert reneszánsz művész mintegy harminc műve, míg a többi a korszak legtehetsége-
sebb itáliai mestereinek kézjegyét viseli. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők Leonardo 
da Vinci, Raffaello, Luca Signorelli, Jacopo Pontormo, Agnolo Bronzino, Francesco Salviati és Rosso 
Fiorentino rajzainak összefüggéseiben ismerjék meg Michelangelo teljes, hét évtizeden át tartó 

pályafutásának rajzemlékeit. A kortársak esetenként a művészóriás riválisainak is számítottak. 

Részlet a kiállításból
 (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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igényelhetett. Azonban a kartonok 
nagy része már a nedves falra törté-
nő másoláskor megsemmisülhetett.

Michelangelo alkotásait az utókor 
nem minden esetben művészeti érté-
ke alapján minősítette, így olykor a 
reneszánsz mester remekművei az áb-
rázolt meztelenség miatt kerültek 
megsemmisítésre vagy átdolgozásra. 

Előbbire példa Michelangelo Léda és 
a hattyú témájú temperafestménye. A 
spártai királynét egy hattyú formájá-
ban elcsábító Zeusz történetét meg-
jelenítő kép a művész egyetlen nyíl-
tan erotikus tartalmú festménye. A 
festmény I. Ferenc francia király 
(1515–1547) fontainebleau-i kastélyát dí-
szítette, ahol azonban ezt a XVII. szá-
zadban erkölcstelennek nyilvánítot-
ták és elégették. A kiállításon látható 
táblakép Michelangelo művének egyik 
legkorábbinak tartott másolata, amely a 
londoni National Galleryből érkezett. 
Mindazonáltal ennek mérete csupán az 
eredeti felére tehető. Emellett állították 
ki azt a Rosso Fiorentino által készített 
rajzmásolatot is, amely már az művész-
óriás képének valós méretét tükrözi, hi-
szen ő maga készítette Michelangelo ké-
pének keretét és ő gondoskodott a fest-
mény Fontainebleau-ba szállításáról. A 
tabló érdekessége, hogy az elveszett ké-
pet nem csupán másolatokon keresztül 
mutatja be, hanem felsorakoztatja Mi-
chelangelo vöröskréta-fejtanulmányát is, 
amelyet a reneszánsz egyik leszebb rajza-
ként tartanak számon.

Michelangelo képeinek átdolgozására 
az Utolsó Ítélet című alkotás kínál pél-
dát. VII. Kelemen pápa 1533-ban 
kérte fel az elismert művészt a Sixtus-
kápolna hatalmas falának kifestésére. 

A mű öt éven át készült, azonban a vá-
rakozások ellenére nem aratott osztat-
lan sikert. Bár III. Pál pápa nagyra tar-
totta az alkotást, az egyházi reform-
mozgalom az 1563-as tridenti zsinat 
vallásos képeket illető határozata alap-
ján átfestette az „illetlen” alkotást, 
amely szemérmetlen alakokat ábrá-
zolt. Talán ennél is nagyobb visszhan-
got váltott ki Krisztus szakáll nélküli 
leképezése. A freskó átalakításával vé-
gül Michelangelo közeli munkatársát, 
Danielle da Volterrát bízták meg, 
azonban metszetek formájában a kiál-
lításon megtekinthető a falkép eredeti 
kompozíciója.

A kiállítás egyik utolsó darabja ki-
válóan összegzi Michelangelo művé-
szi felfogását. Az idős művész 75 éves 
korában vethette papírra a fekete 
krétával készített, Máriát a gyermek 
Jézussal ábrázoló vázlatát. Bár ezt a 
rajzot nem akttanulmánynak szánta 
a művész, mégis Mária alakját mezí-
telen formában kezdte megformálni, 
melyen később halvány vonásokkal 
érzékeltette a ruha esését.

Ekként teljes pályafutása alatt hű 
maradt művészi felfogásához, 

amely az emberi testet helyezi az al-
kotás középpontjába. Ezt tükrözik 
vázlatai is, a kiállításon bemutatott 
első ismert rajzától az idős korában 
készült tanulmányokig. Gondolko-
dásmódja egyszersmind tesz tanúsá-
got szobrászművészi tehetségéről is, 
melynek alapját szintén ezen rajzok 
szolgáltatták. Alkotásai maradandó 
értéket jelentenek, melyek révén Mi-
chelangelo túlélte korát.

KozáK-Kígyóssy 
szabolcs lászló

foglalkoztatta a művészt, hanem az 
emberalakok változatos pózai és 
mozzanatai által a fizikai erőt, a 
drámaiságot és a szenvedélyes érzé-
seket törekedett kifejezésre juttatni. 
Ekként nem feltétlen az anatómiai 
realitás ábrázolása volt a célja, ha-
nem a test mint legfőbb kifejező 
eszköz képezte művészetének lé-
nyegét. Fennmaradt rajzainak mo-
delljei között elő embereket és vi-
aszbábukat is találunk. 

A tárlaton megtalálható számos, a 
Sixtus-kápolnához készült vázlat is, 
melyek mellé a festmények eredeti 
méretű fotónyomatait helyezték el. 
Ezeket összehasonlítva szemtanúi 
lehetünk a monumentális alkotás 
alakjai létrejöttének. A kápolna ki-
festésével II. Gyula pápa bízta meg 
Michelangelót. A bonyolult, bolto-
zatos formájú, 540 négyzetméter 
falfelület díszítését a mester több 
tapasztalt festő és számos segéd 
közreműködésével valósította meg. 
Az éveken át készülő falképciklus 
több mint 300 alakot tartalmaz, 
amely több ezer előkészítő rajzot 

Léda és a hattyú A kiállítótér

Sixtus-kápolna
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3. fejtörő – Sárdi Tibor 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!

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: C

2. fejtörő –  Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: 937

(Az összes többi számnál a 2. és a 3. számjegy összege meg-
egyezik az 1. számjeggyel.)

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa 

Megoldás: ma-lom, lom-pos, pos-ta, ta-kar, kar-ma

Rajzoljon a játéktábla celláiba folytonos, önmagába záródó, 
a játéktábla összes celláján áthaladó hurkot! A vonal nem 
ágazhat el és nem keresztezheti önmagát. A vonal két kör 

között pontosan egyszer kanyarodik el, és minden kört tartal-
mazó cellában 90 fokban megtörik.

Melyik világhírű regény címe olvasható ki az alábbi sorból?

Az alábbi táblán a figurák a sakk szabályai szerint léphetnek.  
Melyik az az üres mező, ahova egyik figura sem tud lépni? 
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Az EU külkereskedelme autóipari 
termékekből 

2018-ban az Európai Unió autóipari termé-
kekből lebonyolított exportja 128 milliárd, 
importja 46 milliárd eurót tett ki, amely 
kivitelének 6,5, behozatalának pedig 2,3 
százaléknyi része volt. Az Eurostat tanul-
mánya szerint az autóipari termékek külke-
reskedelmében 2018-ban is jelentős aktí-
vum keletkezett (82 milliárd euró). Fontos 
definiálni, hogy mi értendő „autóipari ter-
mékek” alatt. Hat csoport tartozik ide, 
úgymint személyszállító közúti gépjármű-
vek, közúti járművek alkatrészei és tartozé-
kai, áruszállító járművek, motorok és ke-
rékpárok, vontatók, vontatmányok (pótko-
csik és félpótkocsik). Közülük a legfonto-
sabb csoportot a személyszállító közúti 
gépjárművek – legnagyobbrészt személy-
gépkocsik – jelentik, amelyek az autóipari 
termékek uniós exportjából 62, importjából 
pedig 53 százalékkal részesedtek 2018-ban. 
Hangsúlyozandó, hogy azon termékek for-
galmát figyelték meg, amelyeket az EU-ból 
exportáltak vagy oda importáltak, függetlenül attól, 
hogy az autógyártó vállalat uniós országbeli-e vagy sem.

Az EU-ban gyártott autóipari termékek legfontosabb 
exportpiaca az Egyesült Államok. Az oda irányuló kivitel 
hektikusan alakult az elmúlt bő egy évtizedben, a 2006. 
évi, 27 milliárd eurónyi kivitel 2009-re 13 milliárdra csök-
kent, majd 2015-re 40 milliárdra nőtt. 2016–2018-ban az 
export évi 37–38 milliárd eurót tett ki. Az autóipari im-
port értéke az utóbbi 4 évben 6–7 milliárd euró volt ebben 
a relációban, így a kereskedelmi többlet jellemzően meg-
haladta az évi 30 milliárd eurót.

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. 

Az EU a legnagyobb értékű autóipari importot Ja-
pánnal bonyolítja le, ahonnan 10-10 milliárd euró érté-
kű volt 2017–2018-ban a behozatal. Az export értéke 
azonban már nem sokkal maradt el az importétól, a 
deficit összege az utóbbi években mindössze 1–2 milli-
árd euró volt.

A Kínába irányuló autóipari export 2009 és 2014 kö-
zött 5 milliárd euróról 23 milliárdra nőtt, 2017-ben és 
tavaly egyaránt 22 milliárd eurót tett ki. Az import 
nem számottevő, így a többlet lényegében megegyezik 
a kivitellel.

A tagállamok közül a legnagyobb au-
tóipari exportőr Németország, amely 
2018-ban egymaga az uniós export 55 
százalékát adta. A második legjelentő-
sebb értékű kivitelt az Egyesült Királyság 
bonyolította le, amely 17 százalékkal ré-
szesedett az uniós kiszállítások értéké-
ből. A legnagyobb külkereskedelmi 
többletek is ezen két országnak a forgal-
mában alakultak ki, Németországé 57 
milliárd, az Egyesült Királyságé pedig 18 
milliárd eurót tett ki a tavalyi év során.

Herzog Tamás

Az Európai Unió legfontosabb partnerei az autóipari termékek külkereskedelmében 2018-ban

Az Európai Unió autóipari termékekből lebonyolított külkereskedelme
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gráfok az agyban

Az ELTE PIT Bioinformatikai 
Csoport azonosította agyunk 

gyakori részgráfjait – eredményei-
ket a Cognitive Neurodynamics című 
folyóiratban publikálták. Az ELTE 
kutatóinak listája azért különösen 
fontos, mert a funkcionális agyi 
áramkörök összetevőinek felisme-
résével érthetjük csak meg ponto-
sabban agyunk működését.

Az emberi agynak ma már 1000-
nél több területét tudjuk megbízha-
tóan azonosítani az agykéregben és 
a kéreg alatti szürkeállományban. 

A kutatók több mint 79 000 olyan 
összefüggő részgráfot azonosítot-
tak, amely az alanyok legalább 70 
százalékában megtalálható.

Az ELTE matematikuskutatói: 
Fellner Máté mesterszakos hall-
gató, Varga Bálint doktorandusz 
és Grolmusz Vince professzor a 
gyakori részgráfok eloszlásának 
különbségét is vizsgálták a nemek 

Békés elmúlás

A neandervölgyi emberek eltűnésé-
nek okát évtizedes tudományos 

viták övezik. Mivel rájuk vonatkozó 
leleteket nagyjából a modern ember 
Európába érkezése utáni időket köve-
tően nem találni, ezért főként a jöve-
vények számlájára írják a neandervöl-
gyiek eltűnését. A modern ember ter-
jeszkedése, jobb alkalmazkodóképes-
sége, technológiai fejlettsége mind a 
neandervölgyi ember ellen szól. Egyes 
feltételezések olyan végzetes esemé-
nyeknek tulajdonítják az eltűnést, 
mint a harci összetűzések vagy a fertő-
zések, illetve betegségek.

A PLOS ONE tudományos lapban 
megjelent új kutatás nem a „miért”-
re, hanem a „hogyan”-ra kereste a 
választ, azaz azt a folyamatot elemez-
ték, ami a népesség fokozatos csök-
kenéséhez, majd eltűnéséhez vezetett.

A tudomány a rendelkezésre álló le-
letek, nyomok és genetikai vizsgálatok 
alapján legfeljebb 70 000 egyedre be-

ellentétek vagy a vadászati tevékeny-
séggel összefüggő események során 
csökkent, az az élelemellátásban is 

Ezek a területek 1-1,5 négyzet-
centiméteresek, és a köztük lévő 
kapcsolatok hozzák létre azt a 
makroszkopikus „hardvert”, azt 
az „infrastruktúrát”, amely – ezen 
a makroszkopikus szinten – lehe-
tővé teszi az agyunk működését. 
A kapcsolatok ma már diffúziós 
MRI-képalkotás és bonyolult ma-
tematikai feldolgozás segítségével 
feltérképezhetőek.

A több ezer kapcsolat kiértékelése, 
vagyis az emberi agygráf analízise 
fontos lépés ahhoz, hogy megértsük 
és leírjuk az agy működését. Ehhez 
azonban fel kell térképezni azokat 

a hálózatokat, részgráfokat, 
amelyek az emberi agyban je-
len vannak. Ezen a területen 
ért el meghatározó eredményt 
az ELTE PIT Bioinformatikai 
Csoportja: most megjelent 
publikációjukban arról szá-
moltak be, hogy sikerült fel-
térképezniük legfeljebb 6 élből 
(kapcsolatból) álló részgráfo-
kat, amelyek összefüggőek, és 
a vizsgált 426 alany legalább 
70, de nemegyszer 80, illetve 
90 százalékában jelen vannak.

csüli az egykori eurázsiai neandervöl-
gyi közösségek méretét. A kutatók 
ebből a számból kiindulva vizsgálták 
és modellezték, hogy a betegségek, 
a háborúk, a gyermekhalálozás és a 
termékenység visszaesése milyen kö-
vetkezményekkel járhatott a nean-
dervölgyi közösségekre nézve.

Az eredmények azt mutatják, 
hogy a fiatal női egyedek termé-
kenységében bekövetkező kisebb 
mértékű, 3 százalék körüli csökke-
nés hosszabb időtávon a populáció 
oly mértékű visszaeséséhez vezet-
het, ami a túlélés szempontjából 
tarthatatlan, és nagyjából tízezer 
év alatt a csoportok demográfiai 
összeomlását okozhatja. Ebből fa-
kadóan nyilvánvalóvá válhat, hogy 
nem szükséges drámai oknak állnia 
az eltűnés mögött, hiszen az termé-
szetes módon is bekövetkezhetett. 
A női egyedek termékenységének 
csökkenésére közvetetten a férfiak 
száma is hatással van. Így, ha a férfi 
egyedek száma a közösségen belüli 

Egy fiatal, hét év körüli 
neandervölgyi gyerek 
részleges csontváza
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között. A legfeljebb 6 élű és legalább 
az egyik nemnél minimum 90 szá-
zalékos gyakoriságú összefüggő 
részgráfok között 142 olyat találtak, 
amely a férfiaknál szignifikánsan 
gyakoribb volt, mint a nőknél, és 
306 olyat, amely a nőknél szignifi-
kánsan gyakoribb volt, mint a férfi-
aknál. A nőknél másutt is több gya-
kori gráfot találtak: például a nők 
legalább 70 százalékában jelen levő 
6-élű összefüggő részgráfok száma 
több mint 100 000, ez a szám a fér-
fiaknál kevesebb mint 8 000.

A gyakori összefüggő részgráfok 
jó részének funkcionális jelentő-
sége is lehet: sokszor fontos agyi 
áramköröket alkotnak. Megfor-
dítva ez nem feltétlenül mondható 
el: az ELTE kutatói által felderített 
anatómiai részgráfoknak csak egy 
része ír le funkcionális kapcsolato-
kat. A nagyfelbontású funkcionális 
kapcsolatok feltérképezése jelen-
leg még nem lehetséges, a gyakori 
részgráfok felismerése mégis azért 
különösen fontos, mert közülük 
válogathatók ki a funkcionális agyi 
áramkörök összetevői.

(ELTE)

illetve a bojler vízhőmérsékletét, klór-
koncentrációját, kémhatását is mérték 
a mintavételezéskor.

A minták vizuális mikroszkópos 
vizsgálatakor feltűntek a pálcika 
alakú baktériumsejtecskék, az elem-
zés pedig a bojlerek vizében élőket 
nembe sorolható szinten is beazono-
sította, s így számos már más vizs-
gálatokból világszerte jól ismert, ál-
talánosan elterjedt, a csővezetékek-
ben, csapokban élő baktériumot is 
találtak. A baktériumnemeken belül 
a hőtűrőket faj szinten is analizálták: 
mind a vízminták, mind a lakosok 
által előszűrt-melegített minták 
ugyanolyan arányban tartalmaz-
ták a hőtűrő Thermus nem egye-
deit. A leggyakoribb faj a Thermus 
scotoductus volt, ez a beküldött min-
ták 36 százalékában jelen volt, rajtuk 
kívül jóval kisebb arányban más ne-
mek is előkerültek. 

Különösen érdekes eredménynek 
bizonyult az, hogy a Thermus bakté-
riumokat nem „zavarta” a távolság s 
a hideg víz jelenléte az egyes bojlerek 
közt. A természetben előforduló fa-
jaiknál azt tapasztalták, hogy korlá-
tozza az előfordulásukat a hőforrás-
tól való távolság és a hideg víz, de az 
eredmények a háztartásokból ezzel 
ellentétes tulajdonságra mutattak rá. 
A Thermus scotoductus számos eltérő 
környezetben is megél, s többek közt 
oxigén, nitrát, vas, mangán vagy kén 
segítségével juthat energiához, felte-
hetően a vas nyújt számára kedve-
ző feltételt a bojlerekben. Az ugyan 
nem derült ki, hogy miként kerülnek 
az egyes bojlerekbe a hőtűrő baktéri-
umok, de a széles körű elterjedésük 
mindenképp további vizsgálatokra 
ösztönzi a kutatókat.

Landy-Gyebnár Mónika 

gondokat okozhatott, ami vissza-
vethette a női egyedek reprodukci-
ós képességét.

A modell eredményei szerint a közös-
ségek hanyatlásához jelentősen hozzá-
járulhat a gyermekhalandóság megnö-
vekedése is, azaz, ha a termékenység a 
szokásos szinten marad is, az utódok 
életben tartásának kudarca rányom-
hatja bélyegét a jövő generációira.

A fertőzések, betegségek okozta ha-
nyatlás és a modern emberrel való erő-
szakos érintkezés hatásai viszont túlsá-
gosan rövid idő alatt vezettek volna a 
neandervölgyi populációk csökkenésé-
hez, amit régészeti adatok nem támasz-
tanak alá. Ezen túlmenően az ilyen 
típusú létszámcsökkenések erőteljesen 
helyi jelenségként jelentkeztek volna a 
neandervölgyi közösségek nagy kiter-
jedtsége és alacsony létszáma miatt. 

A kutatók így arra a következte-
tésre jutottak, hogy a neandervölgyi 
ember egyébként is kicsiny népes-
sége az idő előrehaladtával lassan és 
fokozatosan csökkent, és a modern 
ember csak kihasználhatta azt a le-
hetőséget, amit a hanyatló neander-
völgyi populáció kínált.

dávid Tibor

Mini-Yellowstone 
az otthonainkban

Az extremofil mikrobák, köztük a 
forró vizekhez alkalmazkodott 

életmódú hőtűrő baktériumok Föl-
dünk olyan helyszínein élnek és vi-
rulnak, amelyek az átlagos körülmé-
nyekhez szokott élőlények számára a 
biztos halált jelentik. Mélytengeri 
hidrotermális kürtők vagy felszíni 
forró vizű források, tavak a számuk-
ra ideális lakóhely.

Egy nemrégiben közzétett kutatás 
eredménye szerint új élőhelyet is ta-
láltak maguknak, mégpedig az ott-
honainkban vízmelegítést szolgáló 
bojlerekben. Először az 1970-es évek-
ben, akkor még ipari mosodák meleg 
vizében találtak a hévizekből ismert 
hőtűrő baktériumokat. Azóta számos 
más típusú extremofilt is találtak már 
emberi környezetben egyes, jobbára 

elszigetelt esetekben, most viszont 
nagy területet átfogó vizsgálat ered-
ménye született meg. A Thermus 
baktériumnembe tartozó egysejtű-
ek a Yellowstone vagy Izland forró 
tavaitól a dél-afrikai aranybányákig 
számos természetes helyszínt bené-
pesítenek, de az épített ipari kör-
nyezet is szolgált már példákkal, így 
geotermális erőmű vagy szénerőmű-
vek gáz-kénmentesítő üzeme. 

E baktériumok földrajzi elterjedésé-
ről azonban kevés információnk volt, 
ezért a NASA asztrobiológiai intéze-
tének támogatásával, civilek bevoná-
sával az USA összes államából s Puerto 
Ricóból meghatározott módszer és 
azonos eszközök segítségével begyűjtött 
mintákat elemeztek. A mintagyűjtés 
mellett a bevont lakosok a helyi víz-
forrás (kútvíz vagy vezetékes ivóvíz) 
jellegéről is információkat nyújtottak, 
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Okostanyák

Az Allgäu régió a Bajor Alpok festői 
látképével Németország egyik leg-

népszerűbb idegenforgalmi célpontja, 
mely évről évre látogatók millióit vonz-
za. Ebben az idilli környezetben valósá-
gos mezőgazdasági revolucó zajlik. A 
negyedik ipari és energiaforradalom 
vívmányai úgy hozzák el a digitális 
kort a helyi gazdák számára, hogy köz-
ben a korábbinál hatékonyabban és kör-
nyezetvédelmi szempontból fenntart-
hatóbb módon tudnak gazdálkodni.  

A piacon csak az utóbbi években 
megjelent új energiaforrások és ener-
giatárolási megoldások közül egy, az 
ABB által modernizált gazdaság már 
többet is felhasznál. Az istálló tetejé-
re például három fotovoltaikus nap-
energia-rendszer került, de szolgálatba 
állt a napelemek által termelt felesleges 
energiából hőt előállító egység is, mely 
a házat és az istállót fűti. A gazda hibrid 
hajtású traktorját akkumulátoros ener-
giatároló egységek és egy elektromos 
járműtöltő állomás látják el energiával. 

A bajor gazdák a német országos 
energiarendszer átfogó átalakításának 
keretében néhány évvel ezelőtt állami 
támogatással építették ki napelemes 

rendszereiket. Németország az 1990-
es kiindulási szinthez képest közel 28 
százalékkal csökkentette szén-dioxid-
kibocsátását. A német Fraunhofer 
Kutatóintézet becslése szerint 2018-
ban a napelemes rendszerek több mint 
8 millió embert láttak el energiával, 
ami Németország nettó áramfogyasz-
tásának mintegy 8,4 százalékát tette ki. 

A megújuló energiaforrások nyo-
mon követése alapvető jelentőségű a 
rendelkezésre álló erőforrások legha-
tékonyabb felhasználása szempontjá-
ból. Például az istálló tetejére telepített 
napelemek a szükségesnél több ener-
giát állítanak elő, és az így keletkező 
felesleg szükség esetén napi szinten 
értékesíthető az energiapiacon.  

A napenergia jobb hasznosítását segí-
ti elő egy új energiagazdálkodási rend-
szer, amely számításokkal előre meg-

becsüli, hogy mekkora lesz az előállított 
és az elfogyasztott energia mennyisége, 
ugyanakkor valós időben vezérli a ki-
választott eszközöket, hogy minimális 
legyen a működés költsége és maximá-
lis a megújuló energia hasznosítása. 

A megújuló energiatermelésre és a 
terhelés rendelkezésre állására vonat-
kozó előrejelzések kidolgozása után 
az optimális gazdasági energia-me-
netrendek meghatározása követke-
zik. Ezeket a fogyasztó és az ener-
giaszolgáltató átadják egymásnak a 
másnapi energia-adásvétel optima-
lizálása érdekében. Az ABB megol-
dása ezután úgy kezeli a különböző 
energiaforrásokkal folytatott for-
galmat, hogy a gazdálkodó a lehető 
legjobb árakat érje el.  

A rendszer első üzemi próbái nagyon 
ígéretes eredménnyel zárultak. A vizs-
gálatba bevont gazdaság a korábbi 31 
százalékkal szemben jelenleg a helyben 
előállított energia felét használja fel sa-
ját maga, pusztán a rendszer optimali-
zálásának köszönhetően. Ennek ered-
ményeként a hálózatról vásárolt ener-
gia mennyisége negyedével csökkent, 
és mértéke a terhelési csúcsok idején is 
eléri a 10 százalékot. 

Mészáros iLona

A madarak is 
kategorizálják a színeket

A kategorizált színpercepció olyan 
kognitív képesség, mellyel az agy 

a folyamatos átmenetet képező hul-
lámhosszú sugarak észlelése során el-
különülő színkategóriákat állít fel. 
Egyesek szerint ez annak a következ-
ménye, hogy a rengeteg elkülöníthető 
színárnyalatra az emberi nyelv csak 
limitált számú szót tudott kitalálni.

A Duke Egyetem kutatói által nem-
régiben zebrapintyekkel végzett vizs-
gálat érdekes megvilágításba helyezi e 
területet. Ezeknél a madaraknál a to-
jók a hímek csőrének minél pirosabb 
színe alapján választanak párt. A ku-
tatók a pintylányoknak először a piros 
különböző árnyalatait mutatták egy 
korongon, amely vagy egyszínű volt, 
vagy eltérő színárnyalatpárt tartalma-
zott. A vizsgálat elején a madarakat 
megtanították arra, hogy a kétféle 

színű korong alatt magot találnak, az 
egyszínű alatt viszont soha. A színár-
nyalatok később egyre hasonlóbbak 
lettek. Ha egy betanított egyed azon-
nal felemelte a korongot, az annak 
tulajdonítható, hogy az állat észleli a 
kétféle színárnyalatot. Kiderült, hogy 
a pintyek nagyon kis eltérésnél is 
megkülönböztették az árnyalatokat. 
Sokkal kevesebb árnyalatot észleltek 
különbözőnek a madarak akkor, ha a 
felkínált színek a hideg tartományba 
(kék-zöld) tartoztak. 

ÉT-ETOLÓGIA

Az eredmény egyértelműen bizo-
nyítja, hogy a kategorizált színészlelés 
nem az emberi nyelv limitált szókészle-
tének következménye, hiszen a mada-
raknál is létezik, sőt fontos az életük-
ben. A piros szín részletesebb észlelése 
kell ahhoz, hogy e madarak jobban 
teljesítsenek a piros tartományban, 
mint a kékben. Ez valószínűleg annak 
a következménye, hogy a kategorizá-
lás sokkal hasznosabb, ha a piros szín 
jó partnert vagy érett gyümölcsöt jelez.

biLkó áGnes
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

A Duna–Tisza közi homokpusztagyepek borókás, nyáras, galagonyás 
mozaikterületein ezekben a hetekben virágzik – sajnos egyre fogyatkozó 
állományokban – az évelő Dianthus diutinus (vízszintes 1.), mely fokozottan 
védett. A Kitaibel Pál által leírt növény kritikus megritkulása annak szám-
lájára írható, hogy az élőhelyén az erdőgazdálkodás teljesen átalakult, 
valamint az özönnövények mérhetetlenül terjednek. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 10. 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 faj közönséges neve. 7. Művészi testkép. 10. 
Ábrándokat kergető. 11. Narancsból is facsarjuk. 12. Tejbár közepe! 
13. Axl ...; a Guns N’Roses együttes alapító tagja. 14. A magasabbik 
órahang. 15. Csekély, apró. 17. ... őrmester; Arnold Zweig regénye. 19. 
Kórustagok ajkáról zeng. 21. Ennek irányába. 22. Termést összeszed. 
25. Oldalra, el az útból. 26. Szeged része. 28. Fővárosunk keleti részén 
él. 30. ... Svanholm; XX. századi svéd tenorista. 31. A legfeledékenyebb 
ember is fejben tartja! 32. Gyermekien hiszékeny. 35. Párizs centruma! 
36. Csontvégek! 37. ... gazdálkodás; kezdetleges földművelési mód. 39. 
A tetejébe még. 40. Időmérő eszköz alkatrésze.

FÜGGŐLEGES: 1. Festői alkotás. 2. Haumann Péter és Gálvölgyi 
János szerepe is volt az Őrült nők ketrecében. 3. Középen kormos! 
4. Az ízeltlábúak feje és potroha közötti rész. 5. Kopott, régi (például 

Próbálja ki!

egy kastély). 6. Segélykérő jelzés. 8. Nyomólemez. 9. Könyvespolc. 
14. Hivatalos ellenzés. 16. Kirurgus. 18. Dug. 20. Ébreszt. 21. Szem, 
Londonban! 23. Bazi nagy ... lagzi; Tas Salini rendezte filmvígjáték. 24. 
Műtrágya. 25. Piktor. 27. Forog a film. 28. A Mecsek gyöngyszemének 
is nevezett város. 29. Érvek csatája. 33. Athén levegője! 34. ... és arany; 
Ady Endre verseskötete. 38. A kén és az urán vegyjele.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: adriai sallangvirág.

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!
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Különleges fotókiállítás nyílik a 
Magyar Természettudományi Mú-
zeumban a minket körülvevő mik-
roszkopikus világról. Felnagyított 
részletek állatokról, növényekről, 
kövületekről, technikai tárgyakról 
úgy, ahogyan emberi szemmel so-
sem tapasztalhatnánk meg.

Az ELTE TTK oktatói és kutatói az elektronmikroszkó-
pok által feltárt varázslatos világba engednek betekintést 
az Utazás a Mikrovilágba című fotókiállításon, mely-
nek a Magyar Természettudományi Múzeum ad otthont 
augusztus 20-áig. Olyan különleges mintákat láthatnak 
a látogatók, amelyek egyaránt izgalmasak a természet 
iránt érdeklődő laikus közönség és a kutatók számára is.

Szemünk csodálatos felbontással képezi le a világot 
számunkra, azonban érzékelésünk határai korlátozot-
tak. A minél kisebb tárgyak felismeréséhez és megfigye-
léséhez már az 1590-es években szemüvegkészítő meste-
rek feltalálták az első optikai mikroszkópot, amely egy 
teljesen új világot nyitott meg számunkra.

Az új eszköznek köszönhetően feltárult előttünk a világ 
egy eddig ismeretlen mélysége. Olyan apró tárgyak, élőlé-
nyek, finom részletek váltak megfigyelhetővé, melyeket 
azelőtt elképzelni sem tudtunk. Az eltelt négy évszázadban 
a mikroszkópok számtalan felfedezést tettek lehetővé és a 
mai napig a tudományos kutatás nélkülözhetetlen eszközei.

A Vasarely Múzeum rendhagyó 
kiállítással emlékezik meg a hold-
ra szállás 50. évfordulójáról 
Holdmúzeum 1969. Művészet 
és világűr címmel, ami a hideg-

háború legkiélezettebb időszakában megvalósult, a tech-
nológiába vetett bizalom eufóriáját közvetítő alkotásokon 
keresztül mutatja be a művészet és a világűr kapcsolatát.

A válogatás az „űrművészet” létrehozására irányuló, 
fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazott elképzelésnek 
állít emléket. Kevésbé ismert, ugyanakkor ikonikus pél-
dákon keresztül dokumentálja a művészek azon vágyát, 
hogy a jövőben a földi kötöttségektől megszabadulva, az 
univerzum egy másik pontján, akár a Holdon is bemu-
tathassák alkotásaikat. Victor Vasarely csak ritkán látha-
tó, kozmikus témájú művei mellett többek között felele-
venítésre kerül a görög szobrász, Vassilakis Takis egy 
1960-ban végrehajtott akciója, aminek során az első 
asztronauta, Gagarin utazását megelőzve, az „űrbe lőt-
te” a költő Sinclair Beilest, igaz, csak képletesen.

A kiállítás fókuszában a világűrbe került első műalkotás-
ként számontartott Moon Museum (Holdmúzeum) áll. Ez 
utóbbi, körömnyi méretű tárgy létrehozásában a korszak 
legjelentősebb New Yorkban élő művészei, köztük Andy 
Warhol, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg és az ötlet-
gazda, Forrest Myers is részt vett. A mű egyik példányát egy 

NASA-alkalmazott segítségével csempészték be a hold-
kompba, majd az Apollo–12 legénysége 1969. november 
19-én juttatta el a Földet kísérő égitestre. A különleges 
tárlat szeptember 22-ig várja az érdeklődőket.

Rembrandt halálának 350. évfor-
dulóján a magyarországi neoavant-
gárd néhány, immár klasszikusnak 

tekinthető Rembrandt-parafrázisát mutatja be a Magyar 
Nemzeti Galéria legújabb, Az önarckép fantomja című 
kamarakiállítása. A tárlaton többek között Lakner László 
Rembrandt tanulmányok című festményét, Birkás Ákos 
Rembrandt, az önarckép fantomja című konceptuális fotó-
művét, illetve Forgács Péter Idő/közben: Rembrandt morfok 
című videoinstallációját láthatja a közönség.

A szeptember 22-ig látható kiállításon látható mű-
vek kölcsönösen értelmezik, árnyalják egymást, sőt akár 
az önarckép mibenlétére vonatkozó gondolatmenet ele-
meiként is összeolvashatók. Mindhárom művész Remb-
randtot mint az önarckép-festészet klasszikusát idézi 
meg, az önarckép születését, az arc alakulását mint idő-
beli folyamatot mutatja be, az idő múlását, illetve a mű-
vész és a művészet időben változó mivoltát és önazonos-
ságának kérdését vizsgálja. Különböző médiumokat al-
kalmaznak, ám egyaránt a művészettörténet nagy ha-
gyományainak továbbélésére kérdeznek rá – a jelen 
perspektívájából tekintve vissza a múltra. 

A fotográfiai meglepetés-élet-
művek közül az egyik a 125 éve 
született Jacques Henri Lartigue 
francia festőé. Hatvankilenc 
évesen a New York-i Museum 

of Modern Artban bemutatott egyéni kiállításának ha-
talmas sikere nyomán lett világhírű mint fotográfus és 
azonnal megkerülhetetlenné vált a fotótörténetben.

Hatéves korától dokumentálja életét, készíti „optikai 
jegyzetfüzetét”. Minden érdekli, kíváncsisága határta-
lan. A technikai fejlődés vívmányai, a repülés, az autó-
versenyek, a sebesség, a társasági élet, a nők, a szépség, 
az utazás voltak központi témái. A mindennapok apró 
csodáit, a dolgok, a fények elbűvölő együttállásait 
mindannyiunk emlékévé varázsolta. Fittyet hányt a fo-
tográfiai konvenciókra, úgy fényképezett, ahogy a szí-
ve diktálta, öröm volt számára a megismerés, a fényké-
pezés és maga az élet.

A Life in Color című kiállítás az életmű mintegy egy-
harmadát jelentő színes felvételekből való válogatás, 
amelyben nemcsak életének meghatározó kapcsolatai, 
utazásai és mindennapi eseményei, hanem a színes film-
re fényképezés különböző technikáival való kísérletezése 
is nyomon követhetőek.

A kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Köz-
pontban látható szeptember 1-ig. 

Felnagyított részletek

Mindennapok csodáiMűvészet és világűr

Rembrandt 350
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A hátlapon
Fehér tintagomba
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A székely tudós végnapjai
A Kárpát-medencén kívül az indiai 
Dardzsilingben található a magyar-
ság legismertebb zarándokhelye: 
Kőrösi Csoma Sándor sírja. A festői, 
hó borította Kancsendzonga vonu-
latai tövében található temetőt és sírt 
a világ magyarsága kultikus szent 
helyként tiszteli. 

Klímaváltozás és hőhullámok
Napjainkban a klímaváltozás egy 
kiemelten fontos terület, nem tel-
nek el úgy negyedévek, hogy ne 
dőlne meg újabb melegrekord, az 
elmúlt években a nyári hőhullámok 
gyakorisága és mértéke különö-
sen megnőtt. A hatások nemcsak a 
mezőgazdaságban és az élelmiszer-
ellátásban figyelhetők meg, hanem 
az emberi egészség szempontjából is 
meghatározók. 

A föld mélye Nyugat-Szerbiában 
Idősebb Lóczy Lajos igazán szí-
vén viselte a földtani térképezést, 
az észak-magyarországi tájakról ő 
maga is részletes jelentéseket írt, 
melyekben egész sor kitűnő föld-
tani szelvényt adott közre. Utolsó 
nagy, igencsak kockázatos vállal-
kozásaként elkezdte Szerbia geoló-
giai felvételét 1918-ban, az ország 
megszállása idején. 

A gombafajok egy része másodlagos 
korhasztó, azaz csak akkor képes az 
aljzatot átszőni és annak tápanyagait 
hasznosítani, ha azt más mikroszerve-
zetek már részlegesen lebontották. Ez 
a folyamat megy végbe irányított for-
mában, üzemi körülmények között a 
csiperkekomposzt készítésekor is, de 
spontán módon a természetben ugyan-
csak lejátszódik. Így veszi birtokba az 
aljzatot a fehér tintagomba (Coprinopsis 
nivea) is, és képez hófehér színű termő-
testeket a mikroorganizmusok által 
átalakított, már teljesen szagtalan, ló- 
vagy tehéntrágya felületén.
 Ez a közepes termetű gombafaj fiata-
lon úgy néz ki, mintha most érkezett 
volna egy kiadós hóesésből. Gyűszű 
vagy harang alakú kalapját és vékony 
tönkjét sűrűn elhelyezkedő, letörölhető 
pihék, lisztes szemcsék borítják. Később 
a gomba „lerázza magáról” ezeknek a 
burokmaradványoknak egy részét, 
gyorsan megnyúló tönkje viszonylag 
gyorsan lecsupaszodik, azonban a kala-
pon még idősebb korban is bőven ma-
radnak pelyhes, lisztszerű szemcsék.

Rövid időn belül más fontos élettani 
változások is végbemennek, amelyek 
nyomán – néhány óra elmúltával – 
már rá sem ismerünk a valamikori hó-
fehér szépségre. Az eleinte fehéres szí-
nű lemezek elkezdenek szürkülni, 
majd megfeketednek és gyorsan elfo-
lyósodnak. Utóbbi folyamat a tinta-
gombák jelentős részére jellemző 
autolízis, amelynek során enzimek 
bontják le a lemezek anyagát, majd a 
gombából csak az aszott kalapbőr, az 
összeszáradó tönk, valamint némi sö-
tét, tintaszerű folyadék marad vissza.

A fehér tintagomba hazánkban 
nem ritka, mindenütt előfordulhat, 
ahol szarvasmarhák vagy lovak trá-
gyája is jelen van a talajon. Április vé-
gétől egészen novemberig terem. Ét-
kezésre alkalmatlan gombafaj.

Kép és szöveg: Locsmándi csaba
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Fehér tintagomba
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