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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat diák-cikkpá-
lyázatot hirdet testvérlapunk, a Természet Világa tu-
dományos ismeretterjesztő folyóirat diákmellékleté-
be. A pályázaton indulhat bármely középfokú iskolá-
ban a 2019/2020-as tanévben tanuló vagy végző di-
ák, határainkon belülről és túlról. 

Pályázati kategóriák:
- Természettudományos múltunk felkutatása 

és a kultúra egysége
- Önálló kutatások, elméleti összegzések
- Matematika, informatika és appl ikáció-

innováció
- Egészségtudomány

Választható műfajok mind a négy kategóriában:
- Ismeretterjesztő, olvasmányos formában meg-

írt cikk vagy esszé (minimum 8 ezer, maxi-
mum 20 ezer karakter terjedelemben, mini-
mum 5 db illusztrációval)

- Ismeretterjesztő interjú (minimum 8 ezer, ma-
ximum 12 ezer karakter terjedelemben, mini-
mum 5 db illusztrációval)

- Ismeretterjesztő fotósorozat, minimum 10 
maximum 20 db fényképpel, minden kép-
hez 1-3 mondatos képaláírással valamint 
rövid (1000 – 3000 karakter terjedelmű) be-
vezető írással

A diákpályázat célja, hogy a pályaművek tartalmát 
a természettudományok iránt érdeklődő, de a témá-
ban nem járatos olvasók is megértsék. A pályamun-
kák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrás-
munkákat megjelölni. A szó szerinti idézetek forrá-
sának fel nem tüntetése etikai vétség. Pályázni csak 
másutt még nem publikált pályamunkákkal lehet.

A pályázatot elektronikusan kérjük feltölteni a 
Természet Világa megújult honlapjára. A pályázat 
benyújtásának további formai követelményei és tud-
nivalói a Természet Világa diákmellékletében közzé-
tett versenyszabályzatban, valamint a honlapon 
(https://termvil.hu/diakpalyazat/) is megtalálhatók.

A pályaművek benyújtásának határ ideje 2020. 
január 6. 

Díjazás
A pályázatokat minden kategóriában és minden 
műfajban külön értékeli a zsűri, a díjazás pénzjutalom 
mind a pályázó diákok, mind felkészítő tanáraik 
számára. Pályázatunk elsősorban egyéni alkotói 
felhívás, többszerzős pályamunkák esetén a díjak és 
egyéb juttatások megoszlanak a társzerzők között. 
(Tájékoztatásul: az előző évben a pénzjutalmak 
30.000–75.000 Ft között alakultak.)

A pályaművek elbírálására 2020 márciusában kerül sor, 
a díjakat diákkonferencia keretében adjuk át 2020 
tavaszán.

 SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: HIV-fertőzött T-sejt a Neuro AIDS 
című cikkünkhöz
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(elképzelhető tehát, hogy hatóanya-
gok nélkül is hasonló eredményeket 
kaptak volna az emberek egy részénél).

„Én az epigenetikai óra lassulását 
vártam, ehelyett az teljesen meg for-
dult, és visszafelé kezdett ketyegni – 
nyilatkozta Horvath a Nature-nek. 
– Ez egészet futurisztikusnak hat.” 
Az eredményeket az Aging Cell szak-
folyóirat közölte. A lap által megkér-
dezett egyéb kutatók szkeptikusak 
az eredményekkel kapcsolatban, bár 
nem zárják ki azt sem, hogy felfe-
deztek valami jelentőset. „Talán van 
bizonyos hatás, de az eredmények nem 
tekinthetők sziklaszilárnak, a vizsgálat 
kicsinysége és a nem megfelelő kontroll 
miatt” – nyilatkozta Wolfgang Wag-
ner, az Aacheni Egyetem sejtbiológusa.

Mi is ez az epigenetikai óra? Ahogy 
a neve is mutatja, az epigenom idő-
beli változása alapján méri azt az időt 
(pontosabban élettatamhányadot), 
amennyi már eltelt az illető becsült 
maximális életidejéből. Az epigenom 
a DNS-hez kapcsolódó külső atom-
csoportok, például metilcsoportok 
összessége, amelyek jelentősen befo-
lyásolják a genetikai állomány mű-
ködését. Ilyenformán az epigenom a 
teljes életműködésre, az egészségi ál-
lapotra és legfőképpen az „öregségre” 
van nagy hatással. A DNS-re kapcso-
lódott atomcsoportok mintázata fo-
lyamatosan változik az élet során, így 
vizsgálata révén meghatározható az 
ember biológiai életkora. Ez megha-
ladhatja a kronológiai életkort (ekkor 
beszélhetünk koravénségről), de le is 
maradhat utána (fiatalos idősség).

Az utóbbi években kutatócsopor-
tok szerte a világon keresik azokat 
a DNS-en található epigenetikai 
markereket, amelyek mintázta mi-
nél pontosabban árulkodik az ember 
biológiai koráról. Ezek a markerek 
összessége az epigenetikai óra. 

A most publikált vizsgálat eredeti-
leg abból a célból indult, hogy kiderül-
jön, biztonságosan lehet-e alkalmazni 

Visszafordítható          
az öregedés?

Egy viszonylag kevés alany be-
vonásával végzett kaliforniai 
gyógyszerkísérlet eredményei 
szerint megfordítható a szerve-
zet „epigentikai órája”, amely 
egyes elméletek szerint a test 

biológiai korának időmérője. Bár 
ezt még nagyobb léptékű klinikai 
vizsgálatoknak is meg kell erősíteni-
ük, mégiscsak ez az egyik első ko-
molyan vehető kutatási eredmény, 
amelynek végkifejlete az öregedést 
megfordító, biológiai értelemben fi-
atalító hatású kezelések kifejlesztése 
lehet, számol be a Nature.

Az öregedés a legutóbbi időkig 
az élet kivédhetetlen velejárójának 
bizonyult, amelyet helyes táplálko-
zással, egészséges életmóddal – és 
legfőképpen szerencsés génekkel 
– ideig-óráig elodázhatunk, de el 
nem kerülhetünk. Ez azonban válto-
zóban van, az öregedéskutatás terén 
alapvető paradigmaváltás játszódik le 
a tudományban. A kutatók ma már 
sokkal inkább betegségként tekin-
tenek az öregedésre, minthogy tü-
netei, a hátterében zajló folyamatok 
betegségek lefolyására hasonlítanak. 
Ha ugyanezeket a folyamatokat a 
fiatalokban igyekszünk gyógyítani, 
visszafordítani, miért tekintjük őket 
természetesnek az időseknél, miért 
nem próbáljuk „kigyógyítani őket 
az öregedésből”?

Noha mindez csak elméleti fej-
tegetésnek, scifibe il lő eszmefut-
tatásnak tűnhet, nagyon nem az. 
A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen 
Steve Horvath és kutatócsoportja egy 
éven keresztül kilenc egészséges alany-
nak adtak egy három ismert gyógy-
szerből készített keveréket. Ebben 
volt növekedési hormon, illetve két 
cukorbetegség elleni hatóanyag. Az il-
letők genomján található epigenetikai 
markerek vizsgálata alapján a kutatók 
az év végén megállapították, hogy 
az alanyok átlagosan 2,5 évet ve-
szítettek biológiai életkorukból. 
Emellett az immunrendszerük 
is a megfiatalodás jeleit mutatta. 
Az eredmény még a kutatókat 
is meglepte, de – hűteni igyekezve 
a kedélyeket – arra figyelmeztetnek, 
hogy az eredményeket nagy óvatos-
sággal kell kezelni, részben a kísérlet 
alacsony elemszáma, részben amiatt, 
hogy kontrollcsoportot nem vizsgáltak 

a növekedési hormont emberben a 
csecsemőmirigy károsodott szöve-
tének helyreállítására. A csecse-
mőmirigy a mellkas közepén fog-
lal helyet, és központi szerepe van 
az immunrendszer működésében. 
A csontvelőben képződött fehér-
vérsejtek a csecsemőmirigybe ván-
dorolnak, és ott érnek hatékony 
és specializált T-immunsejtekké, 
amelyek felveszik a harcot a fertő-
zésekkel és a tumorsejtekkel szem-
ben. De, ahogy neve is utal erre, a 
csecsemőmirigy legfőképpen kis-
gyermekkorban működik, majd az 
életkor előrehaladtával, a pubertás 
után szövete visszafejlődik, és zsír-
szövet veszi át a helyét.

Az állatkísérletekből (illetve bi-
zonyos humán vizsgálatokból) arra 
lehetett következtetni, hogy a nö-
vekedési hormon visszaállíthatja a 
fiatalos csecsemőmirigy belső szer-
kezetét. Ezért adtak hát növekedési 
hormont az alanyoknak. De miért 
kellettek a diabéteszgyógyszerek? 
Nos azért, mert semmilyen orvosi 
beavatkozás nem mentes a mellék-
hatásoktól, és a növekedési hor-
mon tudottan cukorbetegséget 
okoz. Ezt előzték meg a hatóanya-
gok koktélba keverésével.

A vizsgálatot kilenc, 51-65 éves 
fehér férfin végezték el. A teszt 
során többször is vérmintát vettek 
tőlük, és úgy találták, hogy vér-
sejtjeik száma a fiatalabb emberek 
jellemző értékeire kezdett hason-
lítani. Emellett a vizsgálat előtt és 
után is MRI-felvételt készítetek 
a csecsemőmirigyükről. A kilenc 
alany közül hétnél kiderült, hogy 
a felgyülemlett zsírt az év végére 
megfiatalodott csecsemőmirigy-
szövet váltotta föl.

Előzetesen nem is tervezték az ala-
nyok epigenetikai óráját is megvizs-
gálni, de a csecsemőmirigy megfi-
atalodása láttán a kutatók érezték, 
hogy itt valami nagyobb fontosságú 
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életközösségek táplálkozási kapcso-
latait és láncolatait illetően. Komoly 
nehézséget jelent azonban ezekkel 
a maradványokkal kapcsolatban, 
hogy az őslénykutatók egyértel-
műen megállapítsák: milyen állat 
volt a produktum egykori tulajdo-
nosa. Ez egyes állatcsoportok esetén 
egészen jó közelítéssel megadható 
(például egyes cápák ürüléke bél-
rendszerük alakjából adódóan spirá-
lis megjelenésű), ám más esetekben 
valósággal kibogozhatatlan.

A szóban forgó kutatás tárgya 
három darab koprolit volt, melyeket 
a lengyel Wierzbica lelőhelyen gyűj-
töttek felszíni egyeléssel. Ez a lelőhely 
híres a repülőhüllő-maradványairól, 
melyek a szokványostól eltérő láb-
nyomok. A vizsgált koprolitok mére-
te, alakja és az a tény, hogy a lábnyo-
mok között találtak rájuk, arra utal, 
hogy azok a lelőhely repülőhüllőihez 
tartoztak. Utóbbiak minden jel szerint 
a repülőhüllők Ctenochasmatidae csa-
ládját képviselik.

A koprolitokat a kutatók speci-
ális műszerrel, egy szinkrotron-
mikrotomográfiás eljárással vizsgál-
ták. Ez a műszer nagy vonalakban 
hasonlít egy CT-szkennerhez, melye-
ket széleskörben használnak például 
kórházi célokra, ám e gépezet sokkal 
erősebb röntgensugárzást használ. 
A szinkrotron működése lehetővé 
teszi, hogy a koprolitok belső tar-
talmát három dimenzióban vizsgálják 
meg a kutatók. A szkennelés olyan apró 

jelenségre bukkantak. Horvath négy 
különböző (epigenetikai markerek-
ből felépített) epienetikai órán is el-
lenőrizte az alanyok életkorát, és az 
eredmények szerint minden részt-
vevő biológiai életkora csökkent az 
összes óra szerint. „Ez szerintem bizo-
nyítja, hogy a biológiai hatás robusztus 
volt” – érvel Horvath a Nature-nek. 

Sőt, hat résztvevő fél évvel a vizsgá-
lat lezárulta után is adott vérmintát, 
és a fiatalító hatás még mindig tetten 
érhető volt a vérükben.

Kovács MárK

Flamingószerű 
repülőhüllők

A ma élő flamingók (Phoenicopterus 
spp.) speciális, szűrögető, más 
szóval filtráló táplálkozásmódja 
következtében ürülékük rend-
kívül gazdag mikroszkopikus 
élőlények maradványaiban. 
Paleontológusok egy csapa-
ta nemrégiben hasonló jelenség 
nyomaira bukkant 150 millió 

éves, repülőhüllőkhöz (Pterosauria) 
tartozó koprolitokban, azaz ősi, meg-
kövesedett ürülékekben. A kuta-
tók eredményei mutatják be először 
a világon a filtráló táplálkozásmód 
bizonyítékait e késő-jura repülőhül-
lők közt, rávilágítva arra, hogy táp-
lálkozásuk mennyire hasonló volt a ma 
élő flamingókéhoz. A kutatást Mark 
Qvarnstörm, a svéd Uppsala Egyetem 
biológusa vezette, munkájuk során a 
Lengyel Tudományos Akadémia mun-
katársaival karöltve dolgoztak együtt. 
Az eredményeket a PeerJ nevű rangos 
tudományos folyóirat tette közzé.

A repülőhüllők rendje a hüllők egy 
elterjedt és rendkívül diverz csoportja 
volt, mely a dinoszauruszok idejében, 
a földtörténeti középidőben uralta az 
eget. Méretük a néhány centiméteres-
től a kisrepülőgép-méretűig terjedt. 
Csontmaradványaik alapján kijelent-
hető, hogy a mai madarakhoz hason-
lóan sokféle repülési és táplálkozási 
stratégiával igyekeztek talpon marad-
ni a túlélésért vívott küzdelemben. 
A repülőhüllők táplálkozását illetően 
az ilyen közvetlen bizonyítékok, mint 
például a megkövült gyomortartal-
mak vagy az ürülékek, nagyon-nagyon 
ritkák, és mindeddig csupán néhány 
repülőhüllőfaj esetén ismertek.

A koprolitok meglepően gyako-
ri ősmaradványok, melyek számos 
információval szolgálnak az egykori 

táplálékállatok maradványait fedte fel 
a koprolitok belsejében, mint például 
likacsoshéjúak (Foraminifera), vala-
mint soksertéjű férgek és apró sósvízi 
gerinctelenek héjmaradványai.

„Arra a kérdésre, hogy egy ilyen aránylag 
nagy méretű repülőhüllő hogyan táplálkozha-
tott ilyen apró állatokkal, az a legnyilvánva-
lóbb magyarázat, hogy filtráló életmódot foly-
tatott” – magyarázta Mark Qvarnstörm. 
A Ctenochasmatidae család egyes tagja-
iról már korábban is feltételezték, hogy 
szűrögető életmóddal szerezhették táp-
lálékukat. A kréta időszakból származó 
(tehát a lengyel leletanyagnál fiatalabb) 
Pterodaustrónak egy „szűrőkosár” volt a 
csőrében, mely számos kicsi, a sziláscetek 
sziláihoz hasonló elemekből állt. 
Ez a képlet kiválóan alkalmas lehetett 
arra, hogy a vizet szűrögetve az állat 
kinyerje a lebegő apró életformákat. 
A család idősebb tagjainál egyelőre nem 
ismert hasonló anatómiai bélyeg, ám 
megnyúlt állkapcsuk és benne hosszú, 
tűszerű fogaik szintén a tápláléknak a 

A lengyelországi lelőhelyről előkerült repülőhüllő-koprolitok és tartalmuk szinkrotron-
tomográfiás felvételei. A-C: a vizsgált koprolitok, D-F és O-Q: a koprolitokban levő 

maradványok elhelyezkedése, G-N: s koprolitokban talált apró szervezetek maradványai.
(FORRÁS: QVARNSTRÖM ÉS MTSAI., 2019)

Táplálkozó Pterodaustro 
(ALDRICH HEZEKIAH ILLUSZTRÁCIÓJA)
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vízből való szelektív kiemelésére utal-
nak, ami a filtrálás egy elnagyolt fajtája-
ként is felfogható.

Ilyen pteroszauriák tehát biztosan 
éltek abban az időben, amelyből a 
lengyel lábnyomok származnak, és 
az, hogy a lelőhely lábnyomait szin-
tén Ctenochasmatidae repülőhüllők 
lábnyomainak tulajdonítják, arra 
utal, hogy a koprolitok is ilyen álla-
toktól származnak.

A ma élő chilei flamingó (Phoenicopterus 
chilensis) ugyancsak foraminiferákkal teli 
ürülékeket produkál, mikor a sósvízi 
sekély, part menti élőhelyeken táplál-
kozik. „A koprolitok és a mai flamingók 
ürülékének hasonló tartalma hasonló táp-
lálkozásmóddal magyarázható. Ugyancsak 
feltételezhető, hogy a szűrőapparátus 
mérettartománya is hasonló volt, elnézve a 
táplálékállatok méreteit. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy a koprolitok egykori gazdái 
Lengyelország egykori flamingói lehettek” 
– tette hozzá Qvarnström.

szabó Márton

Légkondi                       
a T-Rex fejében

A Tyrannosaurus rex, köznyelvi 
nevén T-Rex minden bizonnyal 
egyike a világ legismertebb dino-
szauruszainak. A számos tudomá-
nyos-fantasztikus film rettegett 
sztárjaként elhíresült őshüllő minden 
idők egyik legnagyobb valaha élt 

szárazföldi ragadozója volt, méreteit 
tekintve még a ragadozó dinoszauru-
szok közt is csupán néhány faj múlta 
felül. A kutatók a T-rex testhosszát 
12 méterre, magasságát 4–6 méterre, 
tömegét pedig 9 tonnára (vagy még 
többre) becsülik. Egy ekkora ragadozó 
életműködései magától értetődően 
rengeteg kutatót vonzottak már a 
paleontológia történelme során.

Az amerikai Ohiói Egyetem, 
a Mossouri Egyetem és a Floridai 
Egyetem munkatársaiból álló kutatócsa-
pat Casey M. Holliday anatómiaprofesz-
szor vezetésével nemrégiben publikál-
ta a T-Rex koponyájának legújabb, 
alapos elemzését taglaló eredményeit 
a The Anatomical Records nevű tudo-
mányos folyóiratban.

Ha egy T-Rex koponyájára nézünk, 
az egyik leginkább szembeötlő dolog, 
amit észreveszünk rajta, az a mindenütt 
elhelyezkedő számos kisebb-nagyobb, 
változatos alakú nyílás. Holliday és csa-
pata figyelmét az a kettő nyílás keltette 
fel, melyek a ragadozó koponyájának 

tetején találhatók. Ezekről a tudósok 
sokáig úgy vélték, hogy olyan izmok 
helyéül szolgáltak, melyek a robusztus 
állkapocs mozgását segítették.

Annak tisztázása, hogy a kihalt álla-
tok koponyájának anatómiai egységei 
milyen szerepet töltöttek be, sok esetben 
rettenetesen nehéz munka a paleonto-
lógusok számára, hiszen a fosszilizáció 
során számos kisebb-nagyobb, ám nem 
kevésbé fontos anatómiai képlet egysze-
rűen elenyészik. Ilyenek az idegszövetek, 
a kültakaró, az erek, az izmok, a porcok 
és hasonló kapcsolóstruktúrák.

„Nem várnánk egy állkapocsizomtól, hogy 
felfelé elindulva az állkapocstól, hirtelen 
vegyen egy kilencven fokos fordulatot, és a 
koponyatető irányába folytatódjék – mondta 
Holliday. – Érdemes megemlítenem, hogy 
munkánk során számos alkalommal vizsgál-
tuk már alligátorok és más hüllők anatómiá-
ját, s azt találtuk, hogy a koponyájuknak ezt 
a területét számos véredény hálózza be.”

A kutatók ezúttal is segítségül hív-
ták az alligátorok koponyájának ana-
tómiai sajátosságait, melyek vizsgá-
latához egy különleges hőkamerát 
vetettek be, mely a hőjeleket látha-
tó képpé alakítja át. „Az alligátorok 
testhőmérséklete alapvetően a környezet 
hőmérsékletétől függ – magyarázta Kent 

Vliet társszerző, a Floridai Egyetem 
Biológia Tanszékének laborvezetője. – 
Amikor a környezet hőmérséklete alacsony 
volt, és az alligátorok mégis megpróbálták 
melegen tartani magukat, a koponyájuk 
szóban forgó területe valósággal izzott a 
hőkamerák felvételein. Ez azt mutatta, 
hogy a koponyatető nyílásainak területén 
jelentős hőmérséklet-emelkedés zajlott le 
a test többi részéhez viszonyítva. Később, 
amikor a nap során a hőmérséklet 
megemelkedett, ugyanezek a területek 
az alligátorok fején sötétségben úsztak, 
azaz módfelett lehűltek.”

Holliday és csapata fogták a 
hőkamerák felvételeit, és a kapott 
eredmények tükrében tovább vizs-
gálták különböző dinoszauruszok és 
ősi krokodilok maradványait.

„A ránk maradt fosszilis leletek alapján 
tudjuk, hogy az alligátorokhoz hasonlóan 
a T-Rexnek is hatalmas nyílások voltak 
a koponyája tetején, melyek telis-teli vol-
tak apró erekkel – tette hozzá Lawrence 
Witmer, szintén társszerző, az Ohiói 
Egyetem orvostudományi anatómia-
professzora. – Mégis, majd száz éven át 
egyszerűen úgy véltük, hogy ezeket az ana-
tómiai területeket izmok töltötték ki e dino-
szauruszok koponyájában. A ma élő álla-
tok anatómiájának és élettanának részletes 
ismeretében megcáfolhatjuk ezeket a hipo-
téziseket, legalábbis a T-Rex esetében.”

„Egy olyan nagy testű szárazföldi ragado-
zónak, mint a T-Rex, nyilván képesnek 
kellett lennie hőleadásra, hiszen hatal-
mas teste nagyon sok hőt termelt. Ebben 
egy afféle hőablak nyilván sokat segített 
– tette hozzá Holliday. – E mechaniz-
mus ezen új interpretációja megváltoztatja 
elképzeléseinket a dinoszauruszok testé-
nek általános működésével kapcsolatban. 
A véredények ezen különleges szettje min-
den jel szerint kiemelkedően fontos szere-
pet játszott az agy és végső soron az egész 
test hőháztartásának szabályozásában.”

sz. M.

A Tyrannosaurus rex koponyája. Jól láthatók 
a koponyatetőn levő hatalmas nyílások 

(FORRÁS: D.IBTIMES.CO.UK)
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Reggeli a késő-krétában: fiktív hőkamerás kép egy táplálkozó Tyrannosauridae 
dinoszauruszról, körülötte Deinosuchus őskrokodilokkal

(ILLUSZTRÁCIÓ: BRIAN ENGH) 
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Ha a HIV-ről (angolul : Human 
Immunodeficiency Virus;  ma-
gyarul: emberi immunhiány-

vírus) hallunk, akkor rögtön az AIDS 
(angolul: Acquired Immune Deficiency 
Syndrome; magyarul: szerzett im-
munhiányos tünetegyüttes) jut az 
eszünbe. Pedig aki HIV-vel fertőző-
dött, nem feltétlenül lesz AIDS-es be-
teg. Az igaz, hogy a kettő összefügg, 
mivel a HIV okozza az AIDS-et, de 
a betegség a mai modern gyógyászat-
nak köszönhetően szinte soha nem 
alakul már ki a fejlett országokban. 
A probléma inkább azokban az orszá-
gokban jelentkezik ahol nincs 
megfelő kezelési lehetőség, pénz, in-
formáció és a higiénia hiánya is fo-
kozza a betegség kockázatát.

Kulcs a zárban
A HIV-vírus nagyjából 1 milliószor ki-
sebb átmérőjű, mint egy gombostű fe-
je. Ez 100 nm-nek felel meg. Csak 
elektronmikroszkóppal látható. Felüle-
te rücskös, ami a burkában található 
transzmembrán fehérjemolekuláknak 
köszönhető. (1/A illusztráció). A vírust 
1983-ban izolálta két francia kutató: 
Françoise Barré-Sinoussi és Luc 
Montagnier, akik munkásságukért 
2008-ban Nobel-díjat kaptak. 

A vírus két alapegységből épül fel: 
az egyik a membrán borítóköpeny, 
vagy burok, melyben transzmemb-
rán fehérjék vannak, a másik az 
úgynevezett kapszid. Ez utóbbi egy 
belső kúp alakú részecske, mely tar-
talmazza a vírus genetikai állomá-
nyát, mely egy RNS, és néhány, a 
vírus fertőzőképességéhez elenged-
hetetlen fehérjét (1/B illusztráció). 

A HIV csak bizonyos sejteket tá-
mad meg az emberi szervezetben, 
mégpedig azokat, melyeknek a 

A HIV V ÍRUSA ÁLTAL OKOZOTT ELMEBAJ 

NEURO-AIDS

sejtmembránjaiban a vírus által felis-
merhető receptorok jelen vannak, amik 
szintén transzmembrán fehérjemoleku-
lák. Ilyen a CD4 nevű receptor, mely 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a vírus 
megkötődjön a megfertőzendő célsejt 
felszínén és behatoljon abba. Mindez 
egy nagyon specifikus molekula-mole-
kulát felismerő mehanizmus. Úgy kell 
ezt elképzelni, mint egy kulcsot és a 
hozzá illő zárat (vírus membránfehérje 
– célsejtreceptor). Ha a kettő egymásra 
talál, kinyílik a zár és a vírus befúrja 
magát a célsejtbe. Azonban a CD4-re-
ceptor önmagában nem elegendő eh-
hez a manőverhez. A vírusnak kell egy 
másik, úgynevezett társreceptor is, ami 
segíti a CD4-receptor működését. 
Ilyen társreceptor lehet a CCR5 vagy a 
CXCR4-receptor (2. illusztráció). 

A célsejt megfertőzése
Mint ahogy azt az ábra is mutatja, 
a HIV az egyik transzmembrán fe-
hérjéjével rákapaszkodik a megfertő-
zendő sejt CD4-receptorára. Ez a rá-
tapadás konformációs változásokat 
idéz elő a vírusburok receptorában, 
ami kettényílik és szabaddá tesz egy 

másik fehérjét,  amely pedig a 
CCR5-receptorral lép közvetlen köl-
csönhatásba. Ez a mehanizmus végül 
oda vezet, hogy a vírus egybeolvad 
az emberi sejttel és bejuttatja a 
kapszidrészecskét a célsejt citoplaz-
májába. Ettől a pillanattól kezdve a 
vírust már semmi sem állíthatja meg, 
a HIV genetikai állománya „bele-
szövődik” az emberi sejt genomjába, 
és annak teljes részévé válik, anél-
kül, hogy a sejt észrevenné. És ha 
már egyszer a HIV genomja az em-
beri genom részévé vált, a vírus ge-
nomja is automatikusan átíródik, fe-
hérjéi megtermelődnek, és újabb és 
újabb vírusrészecskék születnek az 
emberi gazdasejtben. Ez a masszív 
vírustermelődés előbb-utóbb megöli 
a megtámadott emberi sejteket.

Mint az már köztudott, főleg az 
immunsejtjeinket fertőzi meg és 
pusztítja el ez a HIV. Azokat az 
immunsejteket, melyek a CD4 és 
CCR5 (vagy CXCR4) receptorokat 
hordozzák. Ilyen sejtek közé tarto-
zik a fehérvérsejtek legnagyobb 
része, leginkább a T-limfociták és 
a makrofágok. De potenciálisan 

A központi idegrendszert érintő súlyos betegség, a neuro-AIDS 
fogalma a XXI. század elején jelent meg a szakirodalomban. 
Agyi demenciát, értelmi leépülést jelent, memóriavesztéssel, 

koncentrációs, gondolkodási és kognitív problémákkal jár.

1/A, B illusztráció – HIV elektronmikroszkópikus képe
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Az AIDS-fázist, szerencsére, a fej-
lett országokban már csak igen rit-
kán érik el a betegek. Ugyanis a 
triterápia, ami a vírus szaporodását 
igen hatásosan meggátolja, nem en-
gedi hogy a T4-limfocita szám 
tartósan lecsökkenjen. A gyógy-
szeres kezelés az estek 97%-ban 
annyira hatásos, hogy a T4-
limfocita száma a normális értéken 
marad (700-600/ mm3), illetve a vér-
ben áramló vírusrészecskék száma a 
kimutathatósági szint alá csökken. Ma-
gyarán, a kezelés helyes alkalmazása 

mellett ezek a fertőzött emberek tel-
jes értékű egészséges életet élhetnek, 
és várható életteratamuk is a többi 
emberével hasonlatos. 

Amikor az idegrendszert 
támadja

A neuro-AIDS fogalma először csak 
a kétezres évek elején jelent meg a 
szakirodalomban. Ez már az idült 
stádiumra jellemző betegség, ami a 
központi idegrendszert érinti. Agyi 
demenciát, értelmi leépülést jelent. 
A neuro-AIDS memória vesztéssel, 

minden szöveti sejt, melyek ezeket 
a receptorokat hordozzák, meg-
fertőződhet.

Hogyan lesz a HIV-fertőzésből 
AIDS-betegség? 

Maga a fertőzés az esetek legtöbbjében 
teljesen tünetmentes, ritkán egy kis 
lázzal és influenzás tünetekkel járhat, 
de ez csak pár napig tart, és az ember 
szinte nem is fordít rá figyelmet. Ez a 
fertőzés első fázisa, mely 1 – 2 hétig 
tarthat. Azután a második, hosszú 
évekig, akár 6-8 évig is eltartó lappan-
gási fázis következik. Az ember ezalatt 
az idő alatt tünetmentes, teljes életet él, 
és a fertőzésnek semmi jelét nem mu-
tatja. A probléma a harmadik fázisban 
kezdődik, amikor a T4-limfociták 
száma elkezd csökkenni, ugyanis a ví-
rus elpusztítja azokat. Ezek az im-
munsejtek a legfontosabbak a szerve-
zet védekezése szempontjából. Ha a 
számuk 500/mm3 alá csökken, meg-
jelennek az influenzás és egyéb fertő-
zési tünetek. A nyirokcsomók testszerte 
tartósan megduzzadnak, hasmenés, 
bőrkiütések, láz, köhögés, fáradtság je-
lentkezik. Ez a fázis pár hónapig vagy 
talán egy évig tarthat, addig, amíg a 
T4-limfociták száma le nem csökken a 
350/mm3-re. Ha a T4-sejtek száma vi-
szont már a 200/mm3 alá süllyed, ak-
kor megjelenik az AIDS. Ez már a 
végső stádium, amikor a szervezet im-
munrendszere már annyira legyengül, 
hogy minden addig kórokozónak nem 
számító mikroorganizmus is azzá válik 
számára. Már a bőrön élő, nem pato-
gén baktériumok és gombák is hólya-
gokat, felmaródásokat okoznak, a 
nyálkahártyákon is megindul a gom-
básodás, az egész bélrendszerben lévő 
mikroorganizmusok gyulladásokat és 
egyéb problémákat okoznak. Ezeket 
hívjuk opportunista fertőzéseknek. 
A szervezet teljesen védtelen marad, és 
pár hét után, borzalmas szenvedések 
mellett beáll a halál. 

A vírust többféle úton lehet el-
kapni. Nemi úton közösüléssel, 
kábítószerhasználók körében a kö-
zös tű használata esetén, rosszul fer-
tőtlenített tevováló készülék alkal-
mazásakor, illetve anyáról magzatra 
terjedhet hüvelyen át történő szülés 
alkalmával. Ma már a szűrővizsgála-
toknak köszönhetően vérátömlesztés 
vagy vérkészítménnyel történő ke-
zelés esetén nincs fertőzési rizkó.

2. illusztráció
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közül a fő receptor a CD4. Érdekes 
módon az idegsejtek nem hordozzák a 
CD4-receptort, így a vírus nem tá-
madhatja meg azokat, mert a neuro-
nok nem lehetnek célsejtek. Akkor hát 
hogy jut be a vírus az idegrendszerbe, 
és hogyan zavarja annak működését?

Erre több fajta magyarázatot adtak 
az elmúlt években a kutatók. 2006-
ban írta le Ghafouri és csoportja 
(Retrovirology, 2006), hogy a HIV 
roncsolja az úgynevezett vér-agy 
gátat, ami normális esetben számos 
molekula számára átjárhatatlan 
„fal”. Mivel ez megsérül a vírus fer-
tőzése következtében, így a vérke-
ringésből nemhogy minden mole-
kula, de egész sejtek is átszivárog-
hatnak az agyba. Így maga a vírus, 
vagy az azt hordozó célsejtek is sza-
badon átjutnak a gáton és elérik az 
idegszövetet, mélyre behatolva abba 
(3. illusztráció). Az igaz, hogy az 
idegsejtek nem tudnak közvetlenül a 
vírussal fertőződni, viszont a gliasejtek 
egy része igen. Legfőképpen a 

koncentrációs problémákkal, gondol-
kodási és kognitív problémákkal jár. 
Az agyi ítélet: a megértés és az érvelés 
mentális folyamatai romlanak el.

Emellett fejfájás, reszketés, érző- és 
mozgatóideg-zavarok, amnézia, kü-
lönböző fóbiák és rögeszmés zavarok 
léphetnek fel. A hatékony és aktív 
retrovirális kezelés (triterápia) segít-
ségével az értelmi leépülés is vi-
szonylag hatékonyan kezelhető, de 
sajnos csak az esetek felében. 

Mi magyarázza ezt az idegi leépü-
lést, vagyis a neuro-AIDS-et ?

Az elején arra gondoltak a kutatók 
(K. E. Sakaie és R. G. Gonzalez 
NeuroAids című, 1999-es tanulmá-
nyukban), hogy az agy vérellátásával 
lehetnek problémák, de mint később 
bebizonyosodott, nem ez okozza a be-
tegséget. Közben azon is elgondolkod-
tak a szakemberek, hogy vajon maga 
az idegsejt fertőződhet-e közvetlenül a 
vírussal vagy sem, hiszen ez magyará-
zatot tudna adni az idegi problémákra. 
Ehhez két receptor is szükséges, azok 

mikrogliasejtek fertőződnek, me-
lyek az agy rezidens makrofágjai. 
Ezek a mikrogliasejtek az agy fejlődé-
se alatt, de még a vér- agy gát záródá-
sa előtt kerülnek be az agyszövetbe. 
A mikrogliasejtek makrofág eredetű-
ek, és az egyetlen immunsejttípusát 
képezik az agynak. Emellett fertő-
ződhetnek még az asztrogliasejtek 
is, mivel azok is CD4-receptorral 
bírnak. Ezek a sejtek idegszövet ere-
detűek, de nem neuronok, csillag 
alakúak (innen ered a nevük), s 
nyúlványaik vannak, mint az ideg-
sejteknek. Tápláló szerepük van, és 
az idegi funkciókat szabályozzák. 
Hiányukban az emberi szervezet 
életképtelen. Az ember estében a 
gliasejtek összessége az agy szöveté-
nek nagyjából a felét teszi ki. Kaul és 
társai kimutatták (Nature, 2001, 410, 
988-994), hogy a HIV által megfer-
tőzött gliasejtek toxikus molekulákat 
termelnek, melyeket neurotoxinok-
nak vagy citotoxinoknak (sejt-toxi-
noknak) nevezünk. Ezek a neuro-
toxinok pedig közvetlenül irritálják és 
zavarják az idegsejtek működését, vala-
mint több esetben el is pusztíthatják 
azokat (3. illusztrácio). Ezzel párhuza-
mosan a gliasejtek nemcsak toxikus 
molekulákat bocsájtanak ki, hanem 
szabad, HIV-eredetű fehérjéket is. Ilye-
nek lehetnek például a vírus membrán-
jában lévő transzmembrán fehérjék.

Ezek a szabad vírusfehérjék képesek 
kiszabadulni a gliasejtekből anélkül, 
hogy beélülnének egy frissen képző-
dő és összeálló vírusba, mely a meg-
fertőződött sejtben termelődik. Így a 
vérben biokémiai módszerekkel ki-
mutatható mennyiségű vírus-eredetű 
fehérje kering. Ezek a fehérjék pedig 
a véráram segítségével eljutnak az 
idegsejtekhez és közvetlen hatást gya-
korolhatnak a neuronokra, anélkül, 
hogy a vírus maga megfertőzhette 
volna azokat (3. illusztráció).

Ezt a kérdést próbálta feszegetni la-
boratóriumunk is: azt próbáltuk 
megmagyarázni, hogyan zavarják a 
víruseredetű fehérjék a neuronok in-
gerületáttevődését, magyarán az 
idegi kommunikációt. Hiszen, ha ez 
a hipotézis valóban bizonyítható, 
akkor ez részben magyarázatot tud-
na adni arra, hogy miért működnek 
rosszul az idegsejtek egy fertőzött 
ember agyában és miért alakulhat ki 
maga a neuro-AIDS.

3. illusztráció

4. illusztráció
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Tat a célkeresztben
Laboratóriumunk a Tat nevű fehérjé-
re concentrált, mely a vírusnak elen-
gedhetetlen funkcionális fehérjéje. 
Az a feladata, hogy aktiválja a vírus 
genomjának az átíródását, magya-
rán képződését. A fertőzött sejtek, 
miután beépítették saját genomjuk-
ba a vírus genomját, folyamatosan 
kezdik termelni a vírusfehérjéket is. 
A HIV-nek mindössze csak 16 fe-
hérjéje van. Ezeknek a vírusfehér-
jéknek a megtermelődésük után ösz-
sze kell állniuk, mint egy puzzle ele-
meinek, hogy érett vírusrészecskéket 
alkossanak, melyek el tudják hagyni az 
fertőzött, vírust termelő sejtet. Sokszor 
viszont az történik, hogy a vírusfehér-
jék egy része kilép a sejtekből szabad ál-
lapotban, még anélkül, hogy vírusba 
épült volna. A Tat fehérje is képes erre.

De hogyan is csinálja ezt? Laboratóri-
umunk kimutatta, hogy a Tat fehérje 
képes „átcsúszni” a fertőzött limfocita 
sejt membránján, miután a külső oldal-
ra kerül leválik arról és belekerül a vér-
áramba (4. illusztráció). Ezúton eljut az 
idegsejtekig is. A neuronok pedig ké-
pesek felvenni a Tat fehérjét, ami 
vezikuláris, pontosabban endocitozis 
úton történik. Ez azt jeleni, hogy a ne-
uron sejtmembránja, amikor érintke-
zésbe lép a Tat fehérjével, akkor betü-
remkedik, és vezikulát, hólyagszerű 
képződményt hoz létre, amely a sejt 
belseje felé leszakad a membránról. 
Ezekből a sejten belüli, úgynevezett 
intracelluláris vezikulákból pedig a Tat 
fehérje kiszabadul és elárasztja a sejt ci-
toplazmáját (4. illusztráció). 

Úszási parancs
Miután a Tat fehérje „szabadon” úszkál 
a citoplazmában, molekuláris módosí-
tások jelennek meg rajta, melyeket en-
zimek végeznek. Egyebek között egy 
speciális zsírsavmolekula, egy palmitát 
gyök képes ráakaszkodni a Tat fehérjé-
re, mégpedig a 31. pozícióban lévő cisz-
tein aminosavra. A fehérjék aminosa-
vak láncolatából állnak. Viszont, ha egy 
palmitát zsírsav akaszkodik rá egy cisz-
tein aminosavra egy fehérjén belül, ez 
egy speciális szignál, egy üzenet a sejt-
nek, ami azt a parancsot adja, hogy ez a 
fehérje ússzon ki a sejt perifériájára és 
ékelődjön be a sejtplazma membránjá-
ba. És ez pontosan így is történik a 
idegsejtek esetében. A Tat fehérje 
beletapad a neuronok belső oldali 

sejtmembránjába és ott „zavargásokat” 
okoz (4. illusztráció). Például megaka-
dályozza, hogy az idegsejt kiengedje 
magából a neurotranszmitter moleku-
lákat, azokat az idegsejt által termelt ve-
gyületeket, melyek az ingerület áttevő-
désben és az idegsejtek kommunikáció-
jában létfontosságú szerepet játszanak. 
Ha az ingerületáttevődés lassul vagy 
blokkolódik, vagy ha már csak a haté-
konysága romlik, az idegrendszeri 
problémákhoz vezethet, olyanokhoz, 
amik a neuro-AIDS tüneteit okozzák. 
Ezt a mehanizmust fejtettük meg stras-
bourgi laboratóriumunkban. (Tryoen-
Tóth et al. J Cell Sci. 2013, 126, 454-63). 

A HIV vírusának több altípusa 
(kládja) is van: A, B, C .... K. Az évek 
során ezeknek a kládoknak az aránya és 
világszerte való eloszlása igen megvál-
tozott. Míg az 1980-as és 1990-es 
években az A es B típusok voltak a 
legelterjedtebbek, a mai adatok sze-
rint a C típus már az esetek felét teszi 
ki. Hogyan lehet ez, miért változik a 
típusok aránya, és miért előzi az egyik 
típus a másikat?

A vírus maga is érdekelt ebben. Hi-
szen a vírusok maguk nem tudnak túl-
élni, mert gazdasejtre van szükségük, 
amiben saját magukat „legyártják”–  a 
gazdasejt energiáját és biokémiai 
mehanizmusait, illetve enzimeit hasz-
nálva. Ha a gazdaszervezet a vírus fer-
tőzésétől hamar meghal, akkor a vírus 
saját maga is elpusztul. Így a vírusnak 
az az érdeke, hogy belakja magát a 

gazdaszervezetbe, de mégse pusztítsa 
el. Így adaptálódik a HIV is. Genomja 
igen változékony és mutációkra hajla-
mos. A mutációk meg karaktereket ad-
hatnak a vírusnak, amik kedvezőbb 
feltételeket biztosíthatnak a túléléséhez. 
Így történt, hogy a C típusú HIV klád 
esetében egy természetes módon létre-
jött mutáció a Tat fehérje aminosav-
láncolatában a 31-edik pozícióban nem 
cisztein, hanem szerin aminosavat 
eredményezett. Mivel szerinre nem tud 
ráakaszkodni a palmitát zsírsav, így ez a 
C típusú HIV Tat fehérje nem tud be-
ékelődni az idegsejtek sejtmembránjá-
ba, a citoplazmában marad, így nem 
okoz idegi zavart (Chopard et al. Nat 
Commun. 2018, 9:2251). A C típusú 
HIV esetében nem alakul tehát ki 
neuro-AIDS és így nincs idegi leépülés. 
Ez a vírus klád sokkal kevésbé agresz-
szív, mint a többi, az általa megfertő-
zött emberek jobban viselik a vírus je-
lenlétét a szervezetükben, így még ha a 
gyógyszeres kezelés nem is redszeres 
(elérhetőségi problémák miatt a fejlődő 
országokban), a betegek állapota jobb és 
hanyatlásuk is lassabb. Így alkalmazko-
dik tehát a HIV vírusa, és valószínű, 
hogy ez a mutáció és a neuro-AIDS 
hiánya is közrejátszott abban, hogy az 
elmúlt 30-35 évben a C típus „felülnőt-
te” a többi kládot. 

TóTh PeTra 
docens, Strasbourgi Egyetem,  

Sejtszintű és Integrált Idegtudományi 
Intézet - INCI, CNRS UPR 3212  
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A meteoritok mint letörött 
égitestdarabok, hordozzák 
a szülő égitest anyagát s az 

azt formáló események jegyeit. Szi-
lárd égitestekre kell gondolnunk, 
leggyakrabban kőzetekre, de lehet-
nek bennük szokatlan összetevők is. 
Áttekintésünk elején fogalmazzunk 
meg egy fontos természettudomá-
nyos alapelvet, miszerint az égitestek 
is, a meteoritok is anyagi rendszerek. 
E rendszerek átlátásához meghatá-
rozó szerepű a szétszedem-összerakom 
alapelv, amelyet állandóságokból ál-
landóságokba jutva követünk. A 
szétszedhetőség az egésznél kisebb 
alkotórészeket feltételez, olyanokat, 
amelyek az egészet alkotó rendszer-
nek is az állandóságai, de amelyek 
egyúttal tovább is bonthatók még 
kisebb összetevőkre.

Legyen kiinduló példánk a követ-
kező: a csirkelevesben a csirke testé-
nek állandóságait – azaz a szerveit, 
így a máját, zúzáját, szívét, lépét – ta-
láljuk s esszük meg. Ha metszetet ké-
szítenénk e szervekről, a mikroszkóp 
alatt újabb állandóságokat találnánk: 
biológiai szöveteket, s azok kisebb al-
kotórészeit, a sejteket. A biológiai 
vizsgálat a sejteket is tovább bontja 
membránra, sejtmagra, sejtszervek-
re, s azokat tovább óriásmolekulákra. 
A bontási sor a kis molekuláknál és az 
atomoknál sem áll meg, mert egyes 
vizsgálatokhoz az atommagokat is 

1.
rész

NEGYEDIK ÁTALAKULÁSI  FORMA A METEORITOKBAN

SZERKEZETI 
HIERARCHIA ÉS 

MÉRÉSI MÓDSZEREK

mérni kell. Bár a szétszedési sor végé-
re helyeztük most az atommagokat, 
a fizikusok azokat tovább-bontják 
nukleonokra (protonra és neutron-
ra), azokat kvarkokra s más elemibb 
részecskékre. 

Ha egy kőzetbolygót 
szétszedünk

Szinte ahány tovább-bontás, annyifé-
le mérési mód. Az egész szétszedés 
azonban egy egymásba ágyazottsági 
sort alkot, melyben a nagyobb alko-
tórészek az összes kisebbet tartal-
mazzák. Ilyen sorozatot mutatunk 
be ábránkon  a meteoritokat szülő 
égitestre is: a kőzetbolygót kezdjük el 
„szétszedni” a kéreg felszínét alkotó 
kőzettestekre, kőzetrétegekre. 

A rétegekre bontás törvényét még 
Nicholas (latinosan Nicolaus) Steno 
fogalmazta meg 1669-ben: ez a tele-
pülési törvény. A rétegek sorozata ké-
pezi az első nagy „szétszedési” tarto-
mányt. A geológus a terepen mintát 
vesz a rétegből, s a laboratóriumban 
szeletet vág a kőzetből. A szeletből 
készült vékonycsiszolat áttetsző és 
fényvisszaverő ásványszemcsékből 
áll. A vékonycsiszolatot a mikro-
szkópban voltaképpen „szétszedi” a 
geológus, s a szövetet tanulmányozva 
a kőzet kialakulásának törvényszerű-
ségeit ismeri meg. De mi is az a kő-
zetszövet? Meghatározása szerint a 
kőzettanban a szövet a részecskék 

(ásványok és egyéb alkotók, például 
üvegszerű anyagok, szerves anyagok, 
pórusok) mérete, alakja és kölcsönös 
egymáshoz való viszonyulása. Ami-
kor kőzetmikroszkópban (polarizáci-
ós fénymikroszkópban) vizsgáljuk a 
vékonycsiszolatokat, akkor a kőzet 
eredeti megjelenésében, eredeti szö-
vetében vizsgálódunk, idegen szóval 
in situ vizsgálatokat végzünk.

Ám más módszer is van a kőzet szét-
szedésére. A mintát porrá őrölve, majd 
röntgensugárral bombázva, a mérés az 
ásványok kristályrácsát tudja vallo-
másra bírni. Az ásványok rácssíkokra 
történt szétszedése újabb lehetőség a 
kőzet ásványainak azonosítására. 
Ugyancsak az egyes ásványok azono-
sítását szolgálja a kőzetről visszavert 
infravörös színkép. Ezt a módszert 
csillagászok és kőzettani vizsgálatok-
ban a geológusok egyaránt alkalmaz-
zák. Léteznek olyan sugárzásos méré-
sek, amelyek az ásványokban kötött 
kémiai elemek különböző elektronhé-
jai alapján „tájékozódnak”, s ezáltal 
azonosítanak atomokat, molekulákat. 

Kimondottan kémiai laboratóriumi 
technikák is vannak egy anyagi 
együttes atomi vagy molekuláris 
szintű összetettségének a megha-
tározására, szétválogatására, i lye-
nek a különböző kromatográfiák. 
Neutron-besugárzásos módsze-
rekkel egy mélyebb szintet vizs-
gálnak: az atommagok világát. 

Cikkünk aktualitását az adja, hogy 2019. március végén az Open Astronomy lektorált nemzetközi 
folyóirat két publikációt – Polgári et al. és Gyollai et al. 2019 – jelentetett meg, amelyek nemzetközi 
sajtóvisszhangot váltottak ki. Különösen a marsi meteoritban felfedezett ásványosodott mikrobiális 
szöveti elemek keltették fel az érdeklődést. Számos kérdés érkezett arról, hogy a jelen kutatási ered-
mények mennyiben mások a korábbiakhoz képest. Ennek fényében adjuk közre kétrészes írásunkat.
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A meteoritok harmadik átalakulási 
formáját: az ütközés hatására föllépő 
nagy nyomás általi szerkezetátalakulást 
talán a legkorábban feltételezték. 
A. E. Ringwood ausztráliai kutató egyes 
meteoritokban már a 60-as években ki-
mérte az olivin ásvány nagyobb nyo-
máson stabil változatát, a spinell szerke-
zetű olivint. (Ezt később róla nevezték 

el ringwooditnak.) Ez a három átalaku-
lási forma nagyon változatos esemény-
történet leírására tette alkalmassá a me-
teoritokon végzett anyagvizsgálatokat. 

Kőkészítő és kőevő folyamatok
A kutatási módszerek fejlődése le-
hetővé tette a biomineralizációs, az-
az mikrobiális (illetve egyéb biogén) 

(Azért kellett nagy vonalakban sorra 
vennünk a mérési módszereket is, a 
szerkezeti hierarchiával együtt, mert 
így láthatjuk a kapcsolatot a szerkezeti 
szintek és a mérési módszerek között.)

A három átalakulási út
A földre hullott meteoritok esetében 
három – szinte szabványos – átala-
kulási forma követhető nyomon. 
Az első fölismerése az Apollo-expe-
díciók Holdra szállása előtti években 
történt. A meteoritok többsége a 
kondritok közé tartozik, azaz egy sa-
játos kőzetszöveti elemet: a görög 
nyelvben magot, magocskát jelentő 
kondrumot tartalmaznak, melyek 
többnyire gömb alakúak, és egy 
aprószemű alapanyagba, mátrixba 
vannak beágyazva a kondritos szö-
vetben. A gömböcskék peremvidé-
kén vett észre egy fontos változást 
a kondritokban 1967-ben két 
amerikai kutató, W. R. van 
Schmus és J. A.Wood, miszerint egyes 
kodrumok pereme éles volt, másoké 
elmosódottabb. A peremek elfoszlását 
a hőmérséklet emelkedésével növekvő 
diffúziós jelenségnek tulajdonították, s 
ennek alapján hőmérsékleti átalakulási 
sorba rendezték a kondritokat. 

A hatvanas évek végén egy másik 
átalakulási formát is fölismertek: az 
éles peremű kondrumok gyakran vi-
szonylag nagy szén- és víztartalmú 
mátrixba voltak beágyazva. Ezek-
ben a meteoritokban a vizes átalaku-
lás folyamata kezdte ki a kond-
rumokat, bomlasztotta meg a pere-
müket. A kutatók szerint a két átala-
kulási forma együttes hatása volt 
felelős a kondritos meteoritok lassú, 
fokozatos átalakulásáért.

A két átalakulási forma egyszer-
smind lehetővé tette, hogy általuk 
övekre bontsák az eredetileg 
kondritos kisbolygót. Ha a kisbolygó 
szövetét radioaktív fűtés alakította 
ki, akkor a hidegebb külső tartomá-
nyokat (rétegeket) – befelé haladva – 
egyre magasabb hőmérsékletű belső 
övek követték. E modell szerint egyes 
nagyobb méretű kisbolygókon (pél-
dául a Vestán) olyan magas hőmér-
séklet is létrejöhetett, hogy részleges 
olvadási folyamatok vas-vasszulfidot, 
illetve bazaltos rétegeket is ki tudtak 
olvasztani a belső övekből. A külső 
rétegek megmaradhattak a hűvös vi-
zes átalakulásos szerkezetben.

A kis égitestet a réteges szerkezetéből kiindulva lehet hierarchiaszintjeire bontani. A bal oszlop 
az adott egységet, a jobb oldali oszlop annak egy mélyebb szerkezeti szintre való felbontását 
mutatja. A szintek kapcsolódásai nagy vonalakban szemléltetik az egyre csökkenő mérettarto-

mányokkal megjelenő hierarchiaszinteket.
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Leegyszerűsítve ezeket a folyama-
tokat „kőkészítő” folyamatoknak 
nevezhetjük.

A kőzetek átalakulása a föld felszínén 
is zajló gyakori folyamat. Ebben azon-
ban még több hatás érvényesül: a víz 
körforgása, a mechanikai aprózódás és 
különleges kémiai hatások oxigénben 
gazdag légkör és bő víz jelenlétében. 
Mindezek egy külön tartományt 
képeznek a kőzetek átalakulásában. 
A mállott és üledékes kőzetek világa 
egy színes regényt vázol föl a földfel-
színi kőzetek átalakulásáról. Ezek 
egyike azonban újabb szereplők belé-
pését igényli, mégpedig a mikrobiális 
folyamatokét. Ezt az üzemmódot ne-
vezhetjük „kőevő” folyamatoknak. 

Magyarországon e cikk szerzőinek 
egyike, Polgári Márta az úrkúti ér-
cesedés vizsgálata során kutatta föl 

hatásra történő ásványosodás vizs-
gálatát és e folyamatok egyre pon-
tosabb megértését a földi kőze-
tekben. Ennek részletes áttekin-
tése e cikknek nem feladata, de 
fontos megjegyeznünk, hogy a 
biomineralizáció a Föld fejlődésé-
nek szerves részét képezi bolygónk 
keletkezésének már igen korai sza-
kaszától a geoszférák vonatkozásá-
ban, gondoljunk csak az oxidatív 
atmoszféra kialakulására, az ős-
óceánok összetételének megválto-
zására vagy az óriási tömegű, sávos 
vasércek, mangánércek létrejöttére. 
Tovább sorolhatjuk az ebbe a körbe 
tartozó mikrobiális ásványosodási 
termékeket, amelyek kőzetalkotó 
mennyiséget hoznak létre, például 
a mészkő és dolomit hegységeket, 
a hidrotermális ércesedéseket. 

ezeknek a kőzet(érc-)képző és 
kőzetátalakító mechanizmusoknak 
a lényegét. A különleges főszereplők 
ezekben a folyamatokban a mikro-
bák. Utóbbiak megjelenése arra ösz-
tönöz bennünket, hogy ismét tekint-
sük át az anyagi rendszerek szerke-
zeti hierarchiáját, de most már egy-
mással társítva azokat. 

A figyelembe veendő hierarchiákat 
kiegészítettük. Eddig az ásványtani 
szintsorozatot említettük, s a melléjük 
társult kémiai világot is szóba hoztuk. 
Most a biológiai szintek egy tartomá-
nyát és még mágneses vizsgálatokat is 
föltüntettünk, egymás mellé helyezve 
azokat az utóbbi ábrán (balra). Ezáltal 
egy szöveti tartomány vizsgálatát mu-
tatjuk be vizsgálati és szerkezeti hie-
rarchiaszálakra bontva. A hangsúly 
most áttevődik a jobb oldali hierar-
chiaoszlopra, ahol a mikrobák által lét-
rehozott változások uralkodnak.

A tömeges mikrobiális ásványoso-
dásnak, azaz kőzetképződésnek a 
meggyőző bizonyítása földi környe-
zetben sem egyszerű feladat, hiszen 
napjainkban a sok millió év távlatá-
ban már teljesen ásványosodott rend-
szerekkel találkozunk. Mégis, ho-
gyan vizsgálódhatunk? Az elmúlt 
harminc év üledékes mangán- és 
vasércekre vonatkozó ércgenetikai 
kutatásai lehetővé tették egy olyan 
tudományos módszertani innováció 
kifejlesztését, amely meggyőző ered-
ményre vezet. Ez egy többféle kuta-
tási módszert ötvöző, nagy felbon-
tással, részletességgel dolgozó anyag-
vizsgálat, mely olyan adatbázist 
eredményez, amelyet azután komp-
lex értelmezéssel, a szerkezeti hierar-
chia keretében fejtünk meg.

Napjainkra egyetértés alakult ki 
tudományos körökben, hogy a lenti 
táblázatban felsorolt sajátosságok 
minél több szinten történő együttes 
jelenléte alapozza meg a mikrobiális 
eredetű ásványosodást, kőzetképző-
dést. Ez a szempontrendszer a mete-
oritok esetében is alkalmazható, hi-
szen nagyon „öreg”, a Naprendszer 
keletkezésével egyidős, 4,5 milliárd 
éves kőzetmintákról van szó.

Bérczi SzaniSzló
asztrofizikus, ELTE TTK 

 Polgári Márta
geokémikus, MTA CSFK

gyollai ildikó
 geokémikus, MTA CSFK

A szerkezeti hierarchia több tudományág mérési módszerével is tovább bontható. 
Itt a kondrum ásványaitól indítjuk a szétszedési folyamatot. A különböző módszerekkel vég-
zett részletes föltáró vizsgálatok a kondrum ásványait bontják tovább mágneses, ásványtani, 
kémiai és mikrobiális szöveti szempontból. Minden fölbontás utolsó lépése az atommag szint-

jén zárul az ábrán. Ez azt jelenti, hogy az izotópvizsgálatok mágneses, ásványos, kémiai és 
mikrobiális szempontból is végezhetők. Például mikrobiális tevékenységre utalhat az, 

ha az oxigénizotópok aránya egy bizonyos tartományba esik. 

A biogenicitás jellemzői
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A madárkapitány és társai 

Időszerűvé vált régi hiányosságnak és kívánságnak tett 
eleget Magyar Gábor, amikor egy gondosan összeállított 
könyvben sorra vette a hazánkhoz köthető ornitológusok 
életrajzát. Jó tíz éves kutatómunka kellett ahhoz, hogy 
csak a közülünk már eltávozott madártani érdeklődésű 
és az ornitológia irodalmában publikációval is rendelke-
ző – vagy ha nem, akkor legalább a Madártani Intézet 
munkatársaként akár rövid ideig is tevékenykedő – kollé-
gák biográfiai adatait felkutassa. Ehhez hasonló munkát 
a Magyar Természettudományi Múzeumban is elkezdtünk, 
amikor 2000-ben egy lexikon számára sorra vettük az egykor 
Magyarországon tevékenykedő jelentősebb 
zoológusokat, köztük az ornitológusokat 
is. Ez a korábbi munka természetesen jóval 
szerteágazóbb, hiszen a zoológia hatalmas 
területét ölelte fel s mindemellett inkább a 
szűkebb szakmának készült, stílusában szá-
razabb lexikoni szócikkek formájában író-
dott. Magyar Gábor könyve viszont olvas-
mányos és életszerű leírásokat tartalmaz két 
évszázad ornitológusairól, madárvédőiről. 

Rövid áttekintést adva a könyvről, a 
szóban forgó mű 455 ornitológus vagy a 
madártanhoz is kapcsolódó zoológus és 
madárbarát életrajzi adatait ismerteti, ha 
azok Magyarország vagy a történelmi or-
szágunk területén születtek s tevékenyked-
tek. A madártant más irányú elfoglaltságuk vagy hivatásuk 
mellett kedvtelésből is sokan művelik, s így volt ez a múltban 
is. Ez a munka arra törekedett, hogy minden ornitológiai 
érdeklődésű munkatárs benne legyen, akár hivatásos, akár 
műkedvelő, ha valaha is köze volt a madártanhoz. Példaként 
emelhetem ki Csathó Kálmán nevét, aki fő foglalkozását il-
letően a Nemzeti Színház főrendezője volt két időszakban is, 
de szabadidejében a madárvédelem ügyét is előre lendítette.

Nagy érdeme a könyvnek, hogy életrajzi hálózatot teremt az 
egyes ismertetett személyek között, jelentősen megnövel-
ve ezzel az adott korról, időszakról megszerzett általános 
ismereteinket. Példaként említhetem itt Pungur Gyulát, 
aki az 1800-as évek végén a Madártani Intézetben fontos 
tisztségeket töltött be, s vele kapcsolatban megtudhatjuk, 
hogy Herman Ottóval, az intézet alapító főnökével már 
jóval korábban, még 1868 és 1870 között ismeretségbe ke-
rült Mezőzáhon Ugron Sándor földbirtokos családjánál, 
ahol Pungur Gyula nevelőként dolgozott.  Megtudhatjuk 
a könyvből azt is, hogy idős pétermonostori Szeőts Béla – 
aki tevékenyen részt vett az 1991-ben Budapesten rende-
zett 2. Nemzetközi Ornitológiai Kongresszus előkészíté-
sében – édesanyja Herrman Henriette volt, Herman Ottó 
nővére. További példaként említhetem Hadnagy Bélát, 
aki évtizedeken át elválaszthatatlan barátja volt Szeged 
nagy ornitológusának, Beretzk Péternek. Együtt járták a 
terepet, s minden szegedi érdeklődő előtt jól ismert ez a 
szoros emberi és baráti kapcsolat, aki csak részt vett velük 
a rendszeres vasárnapi madarászkirándulásokon, a szege-
di Fehér-tavon. 

Kiemelt érdeme a könyvnek, hogy általános történelmi is-
mereteket tűz a szövegbe több helyen is egyes ornitológusok 
életrajza kapcsán. Ilyen például Jankafalvi Csató János bemu-
tatása, aki 16 éves korától már Bem hadseregében szolgált. 
A szerző felkutatott olyan érdekes személyiségeket, mint 
Annók-Szabó János első világháborús katonatisztet, a bugaciak 
és kecskemétiek híres „madárkapitányát”, aki az 1930-as és 
40-es években, nyugdíjas korában Bugacpusztaházán tevé-
kenykedett. Sorra veszi az elcsatolt területek ornitológusait. 
Példaként itt a délvidékieket említem: Csornai Richárdot és 
Trischler Aladárt, akik a délről terjeszkedő halvány geze (Iduna 
pallida) élőhelyeit kutatták a Vajdaságban vagy Szlivka Lászlót, 
Szlávi Kornélt és Szikla Gábort, a fiatalabbak közül pedig 

Josip Sotit. Ott sorakoznak a nevek között a 
Szegedi Egyetem egykori híres és nagy tudású 
tanárai, mint Ábrahám Ambrus és munkatársa, 
Stammer Aranka, akik az állatszervezettan ki-
tűnő művelői vagy az állatrendszertan nagy 
nevei, mint Kolosváry Gábor és Horváth Andor. 
Ők négyen az 1960-as években valóban sok 
zoológust, köztük ornitológusokat neveltek.

Nem hiányozhatnak a közelmúlt neves soly-
mászai sem, mint Bástyai Lóránt vagy a Nagy-
kunságban tevékenykedő Lelovich György. Helyet 
kaptak a kötetben a madártantól is elválasztha-
tatlan nagy vadászok: Kittenberger Kálmán, 
Széchenyi Zsigmond, Bertóti László és Szederjei 
Ákos, hogy csak néhány nevet említsek, vagy 
a nagy utazó Széchenyi Béla, aki híres földrajz-

tudósunkkal, Lóczy Lajossal Tibet keleti szegélyvidékét jár-
ta, s ahonnan új madárfajt is hozott a Nemzeti Múzeum 
részére. A több mint 100 évet megért Madártani Intézet 
kevéssé ismert munkatársai is benne vannak a könyvben, 
mint Pungur Emma, Csincse Jenőné vagy Gajzágó Tibor, 
utóbbi neves atléta is volt, kiváló hármasugró.

Ha csak lehetett, a szerző arra törekedett, hogy a köny-
vében szereplő mind a 455 életrajzi cikk elején ott álljon 
az illető ornitológus fotója, akár csak bélyegnagyságban 
is. Emellett jó minőségű, egészoldalas dekoratív madárfotó-
kat láthatunk visszafogott mennyiségben és mindig az adott 
témának megfelelő helyen. Ezek többségükben a könyv 
szerzőjének, Magyar Gábornak a felvételei. Csupán apró 
hiányossága a műnek, hogy egyes ideillő személyek életraj-
za kimaradt belőle. Ilyen „hiányzó” személyek – hogy csak 
kettejüket említsem – a Szászrégenben élt amatőr ornitoló-
gus, gyógyszerész: Kalabér László, aki Erdély madárvilágával 
foglalkozott, elsősorban a Kelemen-havasok és a Görgényi-
havasok térségében vagy Gere Géza Budapesten, az ELTE 
kutatója és tanára, aki egyes énekesmadár- és vízimadárfajok 
tápanyagbevitele és energiaforgalma terén tevékenykedett. 

Mindezek figyelembevételével a részletekbe menő életrajzi 
adatok összegyűjtése, azok hasonló stílusú olvasmányos meg-
fogalmazása, azonos szerkezetbe öntése sok időt és odafigye-
lést igénylő munka – csak köszönettel tartozunk a szerzőnek, 
s gratulálunk munkájához. (Magyarországi ornitológusok életraj-
zi lexikona, 2018, 296 oldal, 7990 forint, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum kiadványa; kapható a múzeum pénztárában)

Bankovics attila
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A teszt létrehozása egy másik, 
klasszikusnak számító visel-
kedéses vizsgálati módszer-

hez, a Morris-féle vízi labirintus teszt-
hez köthető. Ezzel főleg patkányok 
téri tanulását és emlékezetét vizsgál-
ják a kutatók. A lényege, hogy egy 
átlatszatlan folyadékot tartalmazó 
medencébe helyezik az állatokat, 
melynek egy pontján van egy rejtett 
felszín, amin meg tudnak pihenni. 
Az állatok körbeússzák a medencét és 
ha megtalálják a platformot, akkor 
jellemzően kimásznak rá, a próbák 
során megjegyzik a platform helyét és 
egy idő után a legrövidebb úton úsz-
nak oda. Porsolt, Bertin és Jalfre az 
1970-es években végeztek kutatáso-
kat ezzel a teszttel. A kísérleti állataik 
nagy része 10 percen belül megtalálta 
a víz alatti platformot az első próbán, 
azonban néhány patkány nem járt si-
kerrel és ezek többnyire abba is hagy-
ták a keresést, mozdulatlanná váltak, 
feladták a „küzdelmet”.

A teszt felemelkedése
A megfigyelés beindította a kutatók 
fantáziáját, úgy gondolták, hogy az 
állatok viselkedése a depresszióra 
jellemző kétségbeesést tükrözi. Így 
hamarosan megszületett az erőltetett 
úszás teszt, melynek eredeti verziójában 
egy patkányt helyeznek egy 22 °C-os 
vízzel telt hengerbe 15 percre, majd 
egy nappal később újra a hengerbe 
kerül az állat és megfigyelik mennyi 
időt tölt mozdulatlanul, ami a két-
ségbeesésének mértéke. Ekkoriban 
már számos antidepresszáns gyógyszer 

MI A BAJ AZ  
ERŐLTETETT ÚSZÁSSAL?

volt használatban, illetve az is ismert 
volt, hogy az elektrokonvulzív terápia 
és a REM-alvás megvonása enyhíti a 
depresszió tüneteit. A kutatók ezekkel a 
módszerekkel kezelték a patkányokat, 
amik aztán az erőltetett úszás teszten je-
lentősen kevesebb időt töltöttek moz-
dulatlanul, jóval kitartóbban küzdöt-
tek. Mindez arra utalt, hogy a depresz-
szió tüneteinek kezelésében hatásos eljá-
rások az erőltetett úszási teszten is 
kimutatható hatással bírnak, így az eljá-
rás felhasználható lehet új, potenciális 
kezelési módszerek korai tesztelésére.

A teszt alkalmazásának gyakorisága 
a következő évtizedekben elképesztő-
en megnőtt, a nyolcvanas években kb. 
havi egy publikáció született az erőltett 
úszás teszttel, míg 2015-re nagyjából 

az év mindennapjára jutott egy újabb 
ilyen vizsgálat. Ez a sok kísérlet számos 
újabb antidepresszáns felfedezését 
eredményezte és néhány érdekes tény-
re is fényt derített, például, hogy a kü-
lönböző neurokémiai rendszerekre ha-
tó antidepresszánsok különböző módo-
kon befolyásolják az állatok viselkedé-
sét a teszt során (a szerotonerg 
rendszerre ható szerek elsősorban az 
úszás időtartamát, míg a noradrenerg 
rendszerre hatók a mászásét fokozzák).

A teszt bukása?
A sok vizsgálat azonban azt is alátá-
masztotta, hogy a mozdulatlansággal 
töltött idő hosszát olyan szerek is le-
csökkentik, amik a depresszió tünete-
it nem enyhítik (pl. stimulánsok). 

Az erőltetett úszás teszt már régóta fontos eszköze a depresszióval kapcsolatos állatkísérletes kuta-
tásoknak. Tagadhatatlan, hogy a teszt számos fontos eredményhez segítette hozzá a tudományterü-
letet, viszont már a kezdetekben is felmerültek problémák vele. Az utóbbi időben egyre több kutató 
veti el a használatát, ráadásul idén több állatvédő szervezet is határozottan fellépett ellene, ezért 

aktuális áttekinteni a teszttel kapcsolatos eredményeket és aggályokat.

Erőltetett úszás teszt a gyakorlatban (FORRÁS: PHILIPPE PSAILA/SCIENCE PHOTO LIBRARY)
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növesztett idegsejttenyészetek, az úgy-
nevezett mini-agyak éppúgy használ-
hatóak lennének a szerek tesztelésére, 
így voltaképpen a modern biotechnoló-
gia az értelmetlen kegyetlenkedés szint-
jére taszította az erőltetett úszási tesztet.

Ez a felvetés több okból is abszurd. 
Egyrészt az említett vizsgálatok kö-
zéppontjában a viselkedés és az agy-
működés kapcsolata áll, tehát elkép-
zelhetetlen, hogy a kísérleti állatokat a 
közeljövőben úgy lehetne szövettenyé-
szetekre cserélni, hogy közben az ere-
deti kutatási kérdésekre remélünk vá-
laszt. Ezenfelül azt is hangsúlyozni 
kell, hogy a sejttenyészetek összetettsé-
ge egyelőre jelentősen elmarad a nor-
mális szervekétől és ez kiemelten igaz 
az idegrendszerre. A mini-agyak létre-
hozása valóban fontos fejlemény a 
neurobiológiában, de ezek inkább a 
sejtszintű vagy molekuláris folyamatok 
vizsgálatára használhatók fel, ráadásul 

még az ilyen kísérletek eredményei-
nek értelmezésekor sem szabad szem 
elől téveszteni a tényt, hogy a 
petricsészékben növesztett sejthal-
mazban nem feltétlenül ugyanúgy 
zajlanak a vizsgált folyamatok, mint 
egy valódi idegrendszerben.

Hogyan tovább?
Attól függetlenül, hogy a tesztnek 
megvannak a maga problémái, hasz-
nossága nehezen vonható kétségbe. 
Például a ketamin korai tesztelésénél 
is alapvető szerepe volt. A ketaminról 
a közelmúltban derült ki, hogy rend-
kívül hatékonyan képes enyhíteni a 
depresszió tüneteit és az új gyógysze-
rek vizsgálata során bevett szokás 
szerint először állatkísérletekkel 
erősítették meg az anyag hatását. 
Az erőltetett úszás teszten a 
ketaminnal kezelt kísérleti állatok 
kevesebb időt töltöttek mozdulatla-
nul, így a szer továbbhaladhatott a kli-
nikai tesztelési stádiumba és manapság 
már a depresszióval küzdők számára is 
elérhető az Egyesült Államokban.

Noha jogosnak tűnnek az eljárással 
kapcsolatos aggályok, egyelőre nem 
biztos, hogy a legjobb döntés fel-
hagyni a használatával: az azonos kö-
rülmények között elvégzett mérések 
általában hasonló eredményeket hoz-
nak, vagyis a teszt megbízható, emel-
lett olcsón és gyorsan elvégezhető, illet-
ve más viselkedéses tesztekkel párosít-
va meggyőzőbb lehet a depresszió vizs-
gálatában is. Mindazonáltal a kutatók 
természetesen nyitottak az alternatí-
vákra, de a mini-agyakból aligha lesz 
megfelelő kísérleti alany ezekhez a 
kutatásokhoz.

ReichaRdt RicháRd

Az is felmerült, hogy a teszt valójában 
egy adaptív választ mér, ami az emlé-
kezeti konszolidáció függvénye. 
Ez azt jelenti, hogy a kísérleti állat ré-
széről előnyös a menekülési próbálko-
zások felfüggesztése, mivel a helyzet-
ből nem tud egymaga kikecmeregni, 
úgy jár a legjobban, ha spórol az ener-
giájával és megvárja míg a kísérletve-
zető kiveszi az edényből. Ezt elvileg az 
első próba során tanulhatja meg, és a 
visszahelyezés során mozdulatlanul 
töltött idő így nem a kétségbeesés mér-
tékét, hanem az előző napi élmény 
megszilárdulásának, konszolidációjá-
nak hatékonyságát tükrözi. Erre utal 
például az az eredmény is, mely szerint 
a fehérjeszintézist gátló szerek az eről-
tetett úszási teszten lecsökkentik a 
mozdulatlanul töltött időt, épp úgy, 
mint az antidepresszánsok. A fehérje-
szintézis gátlása más emlékezeti teszte-
ken is rontja a teljesítményt (pl. Mor-
ris-féle vízi labirintus), mivel a hosszú 
távú emlékek megszilárdulásához el-
engedhetetlen bizonyos fehérjék létre-
hozása a megfelelő idegsejtekben.

Ezek a problémás eredmények mára 
odáig vezettek, hogy néhány nagyobb 
amerikai gyógyszercég teljes egészé-
ben felhagyott a teszt használatával. 
A hírt több állatvédelmi szervezet is 
nagy győzelemként élte meg és egy 
amerikai pszichiátriai kutatóintézetet 
ezen felbuzdulva igyekeztek rávenni a 
módszer elhagyására. Az egyik szóvivő 
azt is felvetette, hogy az őssejtekből 

Az erőltetett úszás teszten a kísérleti állatok vagy úsznak, vagy másznak, 
vagy mozdulatlanul lebegnek a vízben (FORRÁS: HAMMAN ÉS MTSAI., 2015)

A mini-agyak egyelőre meg sem közelítik az igaziak összetettségét (FORRÁS: STRAITSTIMES.COM)
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P illanat a valóságban nem létezik, csak tetsző-
leges rövidségű időköz, történésrészletek. A 

pillanatfotó azonban a megvalósult absztrakció. 
A felvétel tartama alatt a kamera pixelei gerjed-
nek, s végállapotaik összessége egy kép. Auto-
matakorrekció hangolja a színeket, árnyalato-
kat, kontrasztokat, élességet (esetleg rásegí-
tünk), és a mentés után kapott ábrát tekintjük a 
valóság megállított idejű állapotának. A techni-
kai interpolációval létrejött pillanatot tudatunk 
extrapolálja történéssé, mivel ez a pillanat tetsző-
leges hosszúsági ideig tanulmányozható. Az élő-
ben észlelhetetlen részletek látványától agyunk 
több területe is gerjed: rándul a lábunk, hisz fe-
lénk röpül a hasáb, faillatot vagy halszagot ér-
zünk, serceg az égő fenyőág, rigótrilla búcsúz-
tatja a nyarat… 
A tűztáncos a leghosszabb nappalunknak örült, 

ám újra itt a napéjegyenlőség, egyenlőség az 
egész földkerekségnek: hétfőn, 23-án, 09:50-kor 
a földtengely és a napirány folyton változó szöge 
merőlegesbe nyílik… egy pillanatra.

H. J.  

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
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1. Csibra Gergő (Kimle, csibra@freemail.hu) – Jól hasad!

2. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – Tűztánc – 
 A Délhegyen, Gyergyócsomafalva közelében, Szentiván-éjjelén

3. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu) 
– Nádirigó-dal  

4. Tóth Sándor Péter (Budapest, tsp000@gmail.com) – Start! – 
Szerecsenpattanó

5. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.com) – Kié lesz?
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A z általunk elsősorban vizs-
gált Budapesten 41 bevásár-
lóközpont, illetve 22 hiper-

market található, összesen közel 
5000 üzlettel, továbbá számos üzlet 
működik a piacokon, illetve a Váci 
utca bevásárlóövezetben is, nagy 
áruforgalommal. 

Piacok és bevásárlóközpontok
A jelenlegi kutatás szempontjából 
két fő csoportba sorolhatjuk ezeket a 
területeket: megkülönböztetünk ön-
álló igénypontokat, valamint több 
önálló igénypontot valamilyen 
szempont szerint magukba foglaló 
koncentrált igényponthalmazokat. 

A koncentrált igényponthalma-
zokon belül kétféle koncentráltság 
fordul elő a halmazok szerveződésé-
nek elve szerint. A nyílt infrastruk-
túrájú igényponthalmaz egy olyan 
területet jelent, amelynél a közúti 
infrastruktúra elemei veszik körül 
azt: ilyen lehet például egy utcák ál-
tal határolt bevásárlóövezet vagy 
egy tér által körülzárt szabadtéri pi-
ac. Zárt infrastruktúrájú koncent-
rált igényponthalmaz alatt bármely 
olyan épületet értjük, amely önálló 
igénypontokat igényponthalmazzá 
fog össze, ilyenek a bevásárlóköz-
pontok, hipermarketek, épületben 
található piacok vagy a repülőterek 
vámmentes övezetei.

Kutatásom során elsősorban azzal a 
céllal foglalkozom ezekkel a terüle-
tekkel, hogy a szimulációs modellek 
alkalmazása révén megmutas-
sam, hogy a különböző innova-
tív, többlépcsős városlogisztikai 

rendszerkoncepciók milyen megta-
karításokat hozhatnának a teljesítmé-
nyek, kibocsátások és költségek terén.

Annak érdekében, hogy a kapott 
eredményeink összehasonlíthatók le-
gyenek, mind a jelenlegi rendszert, 
mind pedig az új rendszerkoncepció-
kat is modelleznünk kellett, így mind 
a jelenlegi, mind pedig az új rendszer 
modelljében hasonló mértékű elha-
nyagolással vizsgálhatjuk a folyama-
tokat, jelen esetben alapvetően 
mezoszkópikus szinten vizsgálódva. 

Nem elég hatékony
Elsőként a jelenlegi rendszer struk-
túráját vettem fel az adatgyűjtési 
szakaszban felmért 4 koncentrált 
helyszín folyamatai alapján, ez a kö-
vetkező lapon látható. 

Megfigyelhető, hogy a koncent-
rált igényponthalmazok esetén 
számos résztvevője van ezeknek a 

folyamatoknak. A beszállítói udva-
rokba vagy közös rakodóhelyekre 
(az igényponthalmaz típusától függő-
en) beszállítóktól érkezik az áru, közvet-
lenül vagy logisztikai szolgáltatóköz-
pontok érintésével, általában célfuva-
rosan szervezve. Az ellenkező irányú 
útvonalakon kezelik a göngyölegeket 
(pl. üres raklapok) és a visszárukat, 
házhozszállítás történik a beszállí-
tóktól és az üzletekből vegyesen, va-
lamint megkülönbözetünk üzletek 
közötti szállításokat is. 

Ebben a jelenlegi rendszerben alap-
vetően nincsenek összehangolva a 
szállítások, ennek eredménye pedig 

A Z  Á R U E L L Á T Á S  J Ö V Ő J E

VÁROSI LOGISZTIKA
A városi logisztika témakörén belül egy fontos, újszerű terület a koncentrált igényponthalmazok 
logisztikai rendszereinek vizsgálata. Ezeken a pontokon kis területen nagyszámú üzlet helyezkedik el, 
relatíve nagy áru- és vásárlóforgalommal. Korábbi külföldi projektek tapasztalatai szerint ezek az igény-
pontok jelentős áruforgalmat, környezet- és zajterhelést okoznak, miközben a logisztikai rendszereik 
nem megfelelően vannak kialakítva. 2015-ben kezdtem el ezen a területen kutatni, kutatásom első 
fázisában 4 koncentrált igénypont-halmaz közel 500 üzletének logisztikai jellemzőit sikerült részletesen 
is felmérni, ezek az adatok pedig lehetővé tették azt, hogy elkezdjünk foglalkozni ezeknek a logisztikai 

rendszereknek a modellezésével is.

A városi igénypontok csoportosítása
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az áruforgalmi zsilipekbe tehergépko-
csikkal, illetve villamos szerelvények-
kel szállítjuk az árut. A modellalkotás 
első lépése a logisztikai folyamatokat 
leíró matematikai modell felírása 
volt. A matematikai modellt úgy al-
kottam meg, hogy a modell beme-
neti adatai rendelkezésre álljanak a 
korábbi adatgyűjtésünk alapján. 

A matematikai modell leírja a fo-
lyamatok összes fő jellemzőjét egy 
30 napos időszakra: az adott nap 
adott órájában kezelendő árumennyi-
séget, a megtett utat, teljesítménye-
ket, üzemanyagfogyasztást, valamint 
a károsanyag-kibocsátást (CO, CO2, 
NOX, PM, HC). Hasonlóan model-
leztem a göngyölegszállítást, a ház-
hozszállítás modellezésekor pedig 
VRP-becslő formulákkal becsültem 
a körjáratok során megtett utat. Az új 
rendszerek esetén felírtam a konszoli-
dált beszállítások modelljét is, vala-
mint modelleztem a rendszer fő kész-
letezési pontjait is. Ezen felül pedig a 
matematikai modell leírja az egyes 
rakodási műveletek időigényét is, va-
lamint a vevői igények alakulását is. 

A matematikai modell mellé el kel-
lett készíteni a jelenlegi és az új rend-
szerek költségstruktúrájának mo-
delljét is, ez lineáris struktúrában 
vizsgálja a költségeket költséghelyek 
és folyamatok szerint és a matemati-
kai modellhez illesztve megadja a 
rendszer logisztikai költségeit. 

Következő lépésben a matematikai 
modell alapján MS Excelben felépí-
tettem a rendszer mezoszkópikus 
szintű szimulációs modelljét. Ez a 
modell teljes mértékben leképezi a 
matematikai modellt, működésének 
alapjai pedig véletlenszám-generá-
torok, ezek állítják elő az egyes 
szállítások jellemzőit az üzletekre 
rendelkezésre álló valós várható ér-
ték, valamint minimum- és maxi-
mumérték-adatok alapján.

Szimulációs eredmények
A szimuláció során 3 bevásárlóköz-
pont 178 üzletének folyamatait vizs-
gáltam. A kapott eredmények alap-
ján a jelenlegi rendszerben egy hó-
nap alatt várhatóan 1346,1 tonna 
árut szállítanak be. Ezzel összesen 
több, mint 635 000 km utat kell 
megtenni a feladatok elvégzése 
során, ami több, mint 7 tonna 
CO2-kibocsátással jár.

Ezzel szembeállítható a vizsgált új 
rendszer, melyben a futtatások során a 
modellezett árumennyiség 1356,2 ton-
na a beszállítók és a konszolidációs 
központ között, illetve 1338,1 tonna 
a központ és a bevásárlóközpontok 
között (az eltérés a független kísér-
letekből ered). Mind a jelenlegi, 
mind az új rendszer esetében ha-
vonta 45-50 t körüli göngyöleget, 
illetve házhoz szállítandó áru-
mennyiséget kezelünk. Ezekhez a 

az, hogy a nagy mennyiségű kezelen-
dő árut sok részletben, többnyire 
kistehergépkocsikban vagy személy-
gépkocsikban szállítják. Az adatgyűj-
tés eredményei szerint ez üzletenként 
0,67 szállítást jelent naponta (azaz évi 
244 szállítást, ez 490 üzletre átszámít-
va évi 119568 beszállítási tranzakció). 
Ez egy év alatt több, mint 24000 ton-
na beszállított árut jelent, mindössze 
4 vizsgált igényponthalmaz 490 üz-
letére. Látható, hogy óriási volume-
nekről van szó, a beszállítási folya-
matok hatékonyságán pedig szerve-
zési megoldásokkal tudunk javíta-
ni, mint azt számos külföldi példa 
(pl. Bristol, Padova) is mutatja.

A kutatás során többlépcsős logisz-
tikai rendszereket dolgoztam ki. 
Az alapkoncepcióban az igénypont-
halmazok és a beszállítók közé egy 
konszolidációs központot telepí-
tünk, amelyben egyesíthetjük a szál-
lítási tranzakciókat: ide szállítanak 
be közvetlenül a beszállítók egyszer-
re nagyobb mennyiségeket, vala-
mint készletezési szerepet is átvesz ez 
a központ. A koncentrált igénypont-
halmazokon a rakodóhelyeket áru-
forgalmi zsilipekké alakítjuk át, a 
konszolidációs központból pedig na-
gyobb árumennyiségeket szállítunk 
a zsilipekbe, ahol átmeneti tárolás-
ra is van lehetőség, megkönnyítve 
pl. az éjszakai szállítást. Ezeket a be-
szállításokat végrehajthatjuk teher-
gépkocsikkal, illetve akár villamos 
szerelvényekkel is, utóbbi esetében 
természetesen iparvágányok kiépíté-
se is szükségessé válik.

Környezettudatosabban
További koncepciókat is kidolgoztam 
a kutatás során. Alkalmazhatunk 
áruszállító hajókat is ebben a rendszer-
ben, ekkor a folyó mentén elhelyezett 
konszolidációs központból folyó men-
ti átrakópontokra szállítunk, onnan 
pedig közúti járművekkel juttatjuk 
célba az árut. Cargo kerékpárokat is 
alkalmazhatunk a beszállítások során 
pl. tehergépkocsikkal kombinálva, 
beillesztve az előbbi rendszerbe, pl. a 
házhozszállítások lebonyolítására. 
Szintén elképzelhető az ilyen szerve-
zésű rendszerekben a metró kihaszná-
lása vagy drónok alkalmazása is.

Miután elkészültek a koncepciók, a 
jelenlegi rendszer mellett azt a két ese-
tet modelleztem részletesen, amelyben 

Jelenlegi áruellátási rendszer
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első lépésében fel kellett építeni egy 
adatstruktúrát, melynek vázát a terü-
let utcáiból és csomópontjaiból képzett 
gráf adja. Ennek élei az útszakaszok, 
csúcsai pedig az utak csomópontjai 
vagy töréspontjai. Ez az adatbázis első-
sorban a földrajzi koordinátaadatokra 
támaszkodik, így térinformatikai 
szoftverekkel is kezelhető.

A topológiai modellhez számos ob-
jektumot definiáltunk azok tulaj-
donságaival együtt. Egy bevásárló-
övezetben az alábbi, logisztikai 
szempontból releváns objektumok 
fordulnak elő: útszakaszok, cso-
mópontok, kötött pályás szakaszok 
és csomópontok, buszmegállók, 
kikötőpontok, üzletek, szálláshe-
lyek, üzletcsoportok, barnamezős 
területek, parkolóhelyek, a közleke-
dési alágazatok kapcsolódási pontjai 
és fizikai útakadályok. Ezek tulaj-
donságai pl. a méretre, kapacitásra, 
földrajzi koordinátákra vonatkozó 
adatok, illetve számos tulajdonság 
szolgálja a különböző típusú objektu-
mok összekötését. Az adatstruktúra 
feltöltése során különböző internetes 
adatbázisokat, illetve helyszíni adat-
felvételt is alkalmaztunk, pl. a valós 
méretek helyszíni bejárás során kerül-
tek felvételre. Az így kapott adatok 
feldolgozása után elkészült a vizsgált 
terület topológiai modellje, melynek 
részlete a bal oldali ábrán látható.

Az így kapott modell teszi lehetővé 
azt, hogy az előbbiekben bemutatott 
matematikai és szimulációs modellt 

mennyiségekhez az új rendszerben 
tehergépkocsik alkalmazásával hoz-
závetőlegesen 316 100 km menettel-
jesítmény tartozik (azaz 50,2%-kal 
csökken) és 3,5 tonna CO2 kibocsátás 
keletkezik, amely a jelenlegi rendszer-
ben vett kibocsátás fele. Villamosok al-
kalmazása esetén a várható összes me-
netteljesítmény hozzávetőlegesen 
312 900 km lesz (ez 50,8%-os csökke-
nés), ez pedig havi 17169,2 kWh elekt-
romos áramfogyasztást jelent. 

Részletesen megvizsgáltam a költ-
ségeket is. A jelenlegi rendszerben 
havi 92 millió forintos logisztikai 
költséget kaptam, ez az új rendszer-
ben tehergépkocsik alkalmazásával 
69 millió forintra, illetve villamossal 
62,5 millió forintra csökken, ez 
25%-os, illetve 32%-os megtakarí-
tást jelent, elsősorban a beszállítási 
útvonalakon jelentkező 50% körüli 
csökkenésnek köszönhetően. Ez azt 
jelzi, hogy az új rendszerben nem 
csak a teljesítmények és kibocsátások, 
hanem még a napi működés költségei 
is lecsökkenthetők lennének.

Bevásárlóövezetek 
modellezése

A szimuláció során tehát kedvező 
eredményeket kaptam a bevásárlóköz-
pontokban gyűjtött adatok alapján. 
Szintén nagy mennyiségű adatunk áll 
rendelkezésre bevásárlóövezetekkel 
kapcsolatosan is, melyek nyílt infra-
struktúrájú koncentrált igényponthal-
mazok, így a modellezés során más 
megközelítést igényelnek, a folyama-
tok modelljén felül el kell készíteni az 
adott terület topológiai modelljét 
is, mivel a modellezendő terület 
nem áll rendelkezésünkre a terület 
részletes alaprajzának formájában. 
A topológiai modell kidolgozásának 

nagy kiterjedésű bevásárlóövezetekre 
is implementálni lehessen a kutatás 
következő lépéseiben.

A kutatásnak úgy indultam neki, 
hogy akkoriban semmilyen ide vonat-
kozó adat nem állt rendelkezésre, mos-
tanra pedig valós adatok alapján elké-
szült a városi koncentrált igénypont-
halmazok áruellátási rendszerének 
mezoszkópikus szintű matematikai és 
szimulációs modellje, valamint a 
bevásárlóövezetek topológiai modellje 
is. Ezek a modellek a jövőben lehetővé 
fogják tenni azt, hogy az aktuálisan 
vizsgált koncentrált igényponthalma-
zokat szimulációs úton is megvizsgál-
hassuk, valamint összehasonlíthassuk a 
jelenlegi működést különböző újszerű, 
többlépcsős, környezetbarát járműveket 
alkalmazó logisztikai rendszerekkel, 
mind a teljesítmények és kibocsátások, 
mind pedig a költségek szempontjából. 
Külföldi projektek tapasztalatai és a szi-
mulációs úton kapott eredményeim azt 
mutatják, hogy óriási megtakarítási po-
tenciál van ezekben az új rendszerek-
ben, a teljesítményeket és a kibocsátáso-
kat akár felére is csökkenthetjük, a költ-
ségek közel 25%-os csökkenése mellett. 
Természetesen nem hanyagolhatjuk el 
a beruházási költségeket sem, azon-
ban ezek a modellek az új rendszerek 
tervezési fázisában óriási segítséget 
nyújthatnak majd a jövőben. 

Sárdi dávid LajoS
PhD-hallgató

BME Anyagmozgatási és Logisztikai  
Rendszerek Tanszék

Bevásárlóövezet topológiai modellje 
(GOOGLE MAPS)

Új rendszerkoncepció koncentrált igényponthalmazok ellátására
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ÉT: Mi alapján gondolják, hogy az 
újra előkerült lelet valóban Béla her-
ceg maradványa?

B. Zs.: A csontokon található sérü-
lések alapján a kutatás jelenlegi állása 
szerint valószínűsíthető, hogy Béla 
herceg összekaszabolt maradványait 
találtuk meg. A testen talált sérülé-
sek sokasága rendkívül kegyetlen 
kivégzést mutat. 

B. Á.: A margitszigeti ásatásokat 
követően felmerült, hogy a csontok 
egy a budai vár 1686-os visszafogla-
lásakor elesett katonáé lehetnek, 
azonban több körülmény is cáfolni 
látszik ezt a feltételezést. A maradvá-
nyokat 1915 tavaszán fedezték fel, a 
Margit kolostor sekrestyéjének feltá-
rásakor, a padlózat terazzo kockái 
alatt, nem pedig egy tömegsírban. 
Mivel a macsói herceget meggyilko-
lásakor árulónak tekintették, talán 
ezért csak a sekrestye területén te-
methették el.

ÉT: Milyen modern tudományos 
módszerekkel nyerhető további in-
formáció a maradványok kilétéről?

B. Zs.: A csontok azonosítása jelen-
leg is zajlik, természettudományos 
módszerekkel. Gentetikai vizsgáltot 
és radiokarbon izotópvizsgálatokat is 
végzünk. A III. Bélaként azonosított 
csontváz rendelkezik értelmezhető 
DNS-mintával, amelyet össze lehet 
hasonlítani Béla macsói hercegével. 
Jelenleg párhuzamosan III. Béla teljes 

genomvizsgálata is folyik, így a köz-
eljövőben új eredmények várhatók. 
A 14C izotópvizsgálatok révén pedig 
a macsói hercegnek vélt maradvány 
korszakát el lehet különíteni a bu-
dai vár felszabadításának idejétől, 
ugyanis a két esemény korszaka kö-
zött majdnem négy évszázad telt el. 
A témakör aktualitását mi sem mu-
tatja jobban, mint hogy a csontváz 
részletes, tudományos igényű bemu-
tatása mindezidáig nem történt meg. 

ÁRPÁD-HÁZI CSONTMARADVÁNYOK TANULSÁGAI

BÉLA HERCEG HALÁLA
A Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának több tízezer emberi csontot számláló gyűj-
teményének revíziója során egy dobozra bukkantak a kutatók, amely a feltételezések szerint Béla 
macsói herceg földi maradványait rejtette. A felfedezés számos tudományos lehetőséget kínál a kegyet-
len módon felkoncolt herceg halálának tisztázására. A lelet révén immáron két Árpád-házi leszármazott 
csontjai ismertek, így Béla macsói herceg maradványai modern tudományos eszközökkel összevethe-
tők a III. Béla királynak tulajdonított csontokkal. A jelenleg is zajló kutatásba az Embertani Tár muzeo-
lógusa, Buzár Ágota és az intézmény igazgatója, Bernert Zsolt kínál betekintést az érdeklődők számára.

A HERCEG CSALÁDJA

Béla herceg életének főbb mozzanatai a kortárs írott forrásokból ismertek, azonban még számos részletkérdés vár megválaszolásra. 
Rosztyiszláv Mihajlovics csernyigovi valamint halicsi fejedelem, valamint Anna hercegnő (IV. Béla lánya) gyermekeként látta meg a napvilágot, 
melynek idejét a történészek 1245 és 1252 közé teszik. A Rurik-dinasztiából származó Rosztyiszláv 1241 első hónapjaiban a tatárok miatt kény-
szerült Magyarországra menekülni, azonban eredeti hazájában kiszorult a hatalomból. Kiváló hadvezéri kvalitásainak köszöngetően a magyar 
uralkodó támogatását élvezve hamar a Magyar Királyság egyik leghatalmasabb ura lett. 1247-ben szlavón bánnak nevezték ki, amely címet 1248 
elejéig birtokolta. 1254-ben került Macsó élére, amikortól már hercegi címet viselt. Az észak-balkáni terjeszkedésre épülő törekvése egyezett 
az Árpád-házi királyok már korábban megkezdett politikai gondolatával, melynek célja az itteni kisebb államok feletti felügyelet megszerzése 
volt. 1254-ben elfoglalta Boszniát, majd a következő évben Bulgária északnyugati része került irányítása alá. 1257-ben egészen a fővárosig, 
Tirnovóig hatolt, ám utóbbi hódításáról hamarosan le kellett mondania. Sikereinek köszönhetően felvette a bolgár cári címet. Eredményeit dip-
lomáciai úton is megerősítette, gyermekei házasságai révén: egyik idősebb lányát II. Mihály bolgár cárhoz adta, míg Grifina II. Leskó krakkói és 
sandomierzi herceg nejévé vált, valamint a korszakban szépségéről is híressé vált Kunigunda pedig II. Ottokár cseh király felesége lett, mely 
kapcsolat révén az 1261-ben kötött magyar-cseh békeszerződést is megerősítették a felek. Rosztyiszláv halála után fiai örökölték birtokait: Mi-
hályra szállt Bosznia, Bélára pedig a Macsói Hercegség, azonban ezeket kezdetben özvegy édesanyjuk, Anna hercegnő igazgatta.

Béla herceg maradványai
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Múzeumból a Természettudományi 
Múzeum Embertani Tárába 1945-
ben. Azonban a maradványokat a 
II. világháború alatt elveszettnek 
hitték egészen a közelmúltban tör-
tént megtalálásukig. A csontok 
otthonául szolgáló dobozban a ko-
ponya magas színvonalú gipszmá-
solata lapult, azonban időközben 

A maradványokat a feltárást követő-
en a korszak kiváló antropológusa, 
Bartucz Lajos dolgozta fel a kor tech-
nikai színvonalán, nagy igénnyel. 
Eredményeit egy monográfiában kí-
vánta közreadni, ám ennek publiká-
lása nem történt meg. A csontok 
több hazai gyűjtemény állományát is 
megjárták. Ekként kerültek Néprajzi 

előkerült az eredeti koponya is az 
ELTE Természettudományi Kara 
Embertani Tanszékének gyűjtemé-
nyéből.
ÉT: A herceg születésének ideje 
mindössze tágan határozható meg 
az ismert írott forrásokból. Tud-e 
a datálásban segíteni az előkerült 
csontváz?

NAGY SIRALOM 

Béla herceg – apja munkája révén – ígéretes életpálya előtt állhatott. Felmerül a kérdés, hogy mégis mi vezetett az 1272-ben történt 
kegyetlen meggyilkolásához? Anna hercegnő és fiai a IV. Béla király és fia István között elharapózó viszályban az idős uralkodót tá-
mogatták. Az 1265. év elején Béla herceg lett az István ellen küldött csapatok vezére, Héder nembeli Henrik nádor mellett. Elképzel-
hető, hogy a fiatal herceg azért került a fegyveres haderő élére, mert elsőszülött bátyja, Mihály már ekkor nem volt életben. A döntő 
ütközetre Isaszegnél került sor, mely küzdelemből a macsói herceg visszavonult, míg a nádor fiaival együtt fogságba esett, amely a 
kettejük közti későbbi, végzetes viszálynak alapjául szolgálhatott. A délvidéki tartományokat ebben az időben Uroš szerb király be-
törései fenyegették, akit csak az idős király csapataival sikerült visszaszorítani 1268-ban. IV. Béla halála előtt a cseh királytól kérte 
rászoruló rokonainak védelmét, Anna királyné pedig a királyi udvar kincseivel együtt Prágába menekült István elől. Ottokár támadás-
ba lendült, azonban Béla herceget ekkor már a cseh király ellen védekezők táborában találjuk. A hadiszerencse ezúttal sem kedvezett 
neki, ugyanis a Rábca melletti végső ütközetben Csák nembeli Máté fia Péter, a későbbi nádor mentette ki a lovát vesztett herceget. 
Béla herceg átállása több módon értelmezhető: vélhető árulásnak, vagy éppen a királyi családon belüli tartós béke ígéretének és egy 
idegen ellenféllel szembeni kötelességnek. A Béla számára kedvezőtlenül zajlott ütközetet súlyosbította, hogy az őt megmentő főúr, 
Csák nembeli Péter Héder nembeli Henrik örökös ellensége volt.

1272 nyarán Gutkeled nembeli Joachim szlavón bán elfogta V. István fiát, Lászlót annak érdekében, hogy engedményeket csi-
karjon ki a királyból. István sikertelenül igyekezett fia kiszabadítására. Elképzelhető, hogy ezen események hatása váltották ki 
augusztus 6-i halálát. 

Az ezt követő történések belpolitikai feszültségbe torkollottak. Joachim bán az ifjú Lászlót megkoronáztatta, így az önálló királyi 
hatalom egyszersmind háttérbe szorult. Az országot két nagybirtokosi csoportosulás szakította félbe, melyek élén Héder nembeli 
Henrik és Joachim bán, valamint velük szemben a Csák nemzetség tagjai álltak.

A felek a Nyulak-szigetén lévő királyi udvarház és apácakolostor falai között tanácskoztak 1272 őszén. November közepén Héder 
nembeli Henrik heves szóváltásba került Béla macsói és boszniai herceggel, mely közepette a király unokabátyját árulással vádolta. 
A szavakat gyorsan tettek követték, mely a herceg kivételesen kegyetlen felkoncolásához vezetett, olyannyira „hogy teste darabjait 
testvére Margit s unokahúga Erzsébet apácák alig bírták összeszedni, kit is aztán nagy siralom közt temettek el az ottani monostorban.”

A Bartucz Lajos által készített gipsz 
koponyamásolat

Kardpenge által kihasított vájat
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B. Á.: Bartucz Lajos 24 éves korú-
nak becsülte a csontvázat, mi 23+-1 
évesnek, így a születési dátumát a 
halálának időpontjából vissza lehet 
számítani. 

B. Zs.: Mivel Béla herceg novem-
berben halt meg, a 23 évvel számolva 
is két esztendőt tekinthetünk valószí-
nűnek: 1248–1250 körül születhetett.
ÉT: Milyen antropológiai szempon-
tok szerint lehet egy elhunyt személy 
életkorát meghatározni a csontjai 
alapján?

B. Á.: Az életkorbecslésre a – jelen 
esetben – szerencsés módon megma-
radtak jellegek utalnak. Támpontul 
szolgál szeméremcsont ízületi vége, a 
bordák szegycsont felőli vége, a varra-
tok elcsontosodása, és segítséget 
nyújthat a fogkopás is. A vizsgált ma-
radvány ép és tömör csontszerkezettel 
bírt, termete kb. 171 cm magas volt, 
mérsékelten izmos testalkatú lehetett.

B. Zs.: A csontváz növekedése a 
20-as évek elejére fejeződik be, így 
ebben az esetben még jól felhasznál-
ható adatokból dolgozunk 
É.T.: Milyen arcvonásokkal bírt 
Béla herceg?

B. Zs.: Vonásai alapján karaktere el-
tért a III. Bélának tulajdonított kopo-
nya alapján rekonstruált arctól. Enyhe 
keleti hatás figyelhető meg rajta: 
a középarca (fossa canina) kitöltött, 

amely alapvetően mongoloid jelleg-
zetesség, de állkapcsa vaskosabb volt. 
Bartucz dinaroidnak írta le a kopo-
nyát, valóban rövid az agykoponya, 
amely kevert jellegekkel bír. 

B. Á.: Ezek a vonások sem azt tá-
masztják alá, hogy az előkerült ko-
ponya a török háborúkban elhunyt 
magyar katonáé lenne, ugyanakkor 
a kutatás jelen fázisában fontos meg-
jegyezi, hogy ezek (egyelőre) közve-
tett bizonyítékoknak számítanak.
ÉT: Milyen sérülésekről tesznek tanú-
ságot a csontok? Az említett sérülések 
alapján hirtelen felindulásból elköve-
tett emberölés tűnik valószínűbbnek, 
vagy esetleg előre kitervelt politikai 
gyilkosság áldozata lett a herceg?

B. Á.: Bartucz Lajos 23 kardvágást 
számolt össze. Ezek közül néhány fi-
gyelemre méltó: egy vágás lemetszette 
a bal felső állcsont és a fogak egy ré-
szét, egy másik a járomívet és járom-
csontot is érintette, míg az áldozat or-
rát is levágták, sőt feltételezhető, hogy 
a szeme világát is elvehették. A fejtető-
re mért három csapás közül már egy is  
„az emberi élettel összeegyeztethetet-
len” állapotot eredményezett. A kulcs-
csontokon két éles, de sekély, hozzáve-
tőlegesen merőleges vágás nyoma is 
található, ami arra enged következtet-
ni, hogy Béla herceg két fülét is le-
vághatták. Ezek alapján valószínűnek 

tűnik, hogy a kíméletlen leszámolás 
csonkításokkal járt, amellyel talán 
az Árpád-házi herceg identitását 
gyalázták meg már haldokló, vagy 
elhunyt állapotában. A leszámolás 
vélhetően egyfajta politikai üzenet 
erejével is bírt. 

B. Zs.: Béla herceg ellen elkövetett 
vérontás politikai oka az lehetett, hogy 
a Héder nembeli Henrik és Joachim 
bán által vezetett főúri csoportosulás a 
gyermek László király befolyásolásával 
kívánt magának érvényt szerezni, 
mellyel szemben az ország leghatal-
masabb birtokosa, aki katonaviselt 
ember is volt, veszélyt jelenthetett. 
Ezen felül Erzsébet anyakirályné sem 
akart osztozni a herceggel a László 
melletti régensség gyakorlatában. 
ÉT: A csontokon található nyomok 
alapján rekonstruálhatók-e Béla 
herceg utolsó percei?

B. Zs.: A herceg halála drámai törté-
netként hat, ugyanis a sérülések logi-
kusnak tűnő módon összefűzhetők. 
Talán elsőként hátulról egy kétélű tőr-
rel döfték át gerincvelő alsó szakaszát, 
ami Béla herceget már eleve földre 
kényszeríthette. A jobb kezén védeke-
zés nyomai láthatók, elképzelhető, 
hogy ezt a kezét még reflexszerűen 
maga elé tudta emelni, a kardcsapások 
elleni védelem reményében. Azonban 
bal combcsontja több helyen sérült 
meg, minden bizonnyal már a földön 
fekve. A párhuzamos vágásokhoz, 
gyaníthatóan egyszerre több ember já-
rult hozzá. Talán a szóváltást is azért 
kezdeményezték ellene a támadói, 
hogy közben a háta mögé lopódzva 
meggyilkolják, amihez kardot és tőrt 
használtak.

KozáK-Kígyóssy
szabolcs lászló

ÚT AZ ANARCHIÁHOZ

Béla herceg halála meghatározta az Árpád-ház utolsó évtizedeit. Az anarchiában gyil-
kosainak felelősségre vonása is elmaradt. Személye kiiktatásával egy fontos akadály 
hárult el a saját hatalmukat egyre jobban megerősítő oligarchák elől.

A gerincvelőt átszakító tőrszúrás nyoma a 
csigolyákon 

A kulcscsontokon található merőleges vágás a fülek levágása következtében keletkezett
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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!

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
2. fejtörő –   Sárdi Tibor feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Mensa HungarIQa

(A levél betűit az ábécében kettővel megelőző betűk olvasatából.)

2. fejtörő –  Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 4. JÁCINT

(Ez az egyetlen férfinév. A többi virágnév egyúttal női név.)

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa 

Megoldás: 

Írja az 1-9 számokat az üres mezőkbe úgy, hogy a műveleteket 
 a matematikai szabályoknak megfelelő sorrendben végrehajtva  

a sorok végén, oszlopok alján megadott számot kapja eredményül! 
A helyesen kitöltött játéktáblában minden számnak szerepelnie kell, 

de minden szám csak egyszer fordulhat elő.

Mely magyar szavak lehetnek részben letakarva az alábbi ábrán? 
(Ragozás és több megoldás is elfogadható.)

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A virágszirmokban olvasható betűket is figyelembe véve melyik szó 
illik a virág közepébe?



Boldog szülők

E rovat előző cikkében a bol-
dogság – vagy a lélektanban 
használatos körülírással: jó lel-
ki közérzet, lelki jóllét – foko-
zásának egy lehetőségéről volt 
szó. A boldogság növelésére lé-
teznek hatékony technikák, de 
a lélektan kutatóit régóta fog-
lalkoztatja egy egyszerű kér-
dés, nevezetesen az, hogy 
azok, akiknek van gyerme-
kük, boldogabbak-e, mint a 
gyermektelenek.

A kérdés vizsgálata módszer-
tanilag nem egyszerű, például 
nem mindegy, mennyi idős 
gyermekről van szó, csecse-
mőről-e, vagy netán már fel-
nőtt „gyermekről”, aki anya-
gilag is tudja segíteni szüleit. 
Egy kínai kutatócsoport – 
Quanlei Yu vezetésével – ab-
ból indult ki, hogy a közismert 
Maslow-féle szükségletpiramis 
korszerűsített változatában a szülővé válás nagyon 
magasan helyezkedik el, azaz fontos szerepe van a jó 
lelki közérzet elérésében. 

Az Evolutionary Psychology című folyóiratban megje-
lent tanulmányukban a kutatók beszámolnak róla, 
hogy első lépésként átvizsgálták egy rendkívül nagy-
szabású, 187 országot érintő felmérés adatbázisát. 
Csak a hatvan évesnél nem idősebb válaszadókat vá-
logatták be a mintába – éppen azért, hogy valóban a 
szülővé válás, gyermeknevelés hatását vizsgálhassák, 
és kiszűrjék a felnőtt gyermekek által nyújtott támo-
gatásból adódó előnyöket. Így is több mint 70 ezer 
ember válaszait elemezték, két nagyon egyszerű 
szempont szerint. Ezek közül az egyik az volt, hogy a 
válaszadónak van-e legalább egy gyermeke, a másik 
pedig az, hogy egy tízes skálán hányas osztályzattal 
válaszolt a következő kérdésre: „Mindent figyelembe 
véve mennyire elégedett az életével?”

Országokon és kultúrákon átívelő eredmény rajzoló-
dott ki, mely szerint azok, akiknek van legalább egy 
gyermekük, nagy átlagban elégedettebbek az életükkel, 
mint a gyermektelenek. Az is kiderült, hogy a szülővé 
válás a férfiak lelki jóllétét kisebb mértékben emelte, 
mint a nőkét.

Ez utóbbi jelenség nem magától 
értetődő – vajon mi lehet az oka, 
hogy a férfiak esetében a gyer-
mek kevésbé növeli a boldogsá-
got? A kutatók feltételezése sze-
rint az ok, legalábbis részben, egy 
alapvető biológiai tény: az apa so-
hasem biztos. Az élővilágban a 
különböző fajok hímjei sokféle 
módszerrel – például a rivális 
hímek elüldözésével – próbálják 
biztosítani, hogy az utódok va-
lóban tőlük származzanak, és 
ez alól a törekvés alól az emberi 
faj sem kivétel. Az apasággal 
kapcsolatos kétség akár tudat-
talanul is ott bujkál a háttérben, 
ezért nagy érték minden olyan 
bizonyíték, mely alátámasztja 
az apa és az utód genetikai ro-
konságát. Több kutatás is kimu-
tatta, hogy minél nagyobb az apa 
és a gyermek közötti hasonlóság, 
az apa annál több anyagi forrást 
hajlandó utódjára fordítani, 
emellett a hasonlóság fordított 

arányban áll a családon belüli erőszak mértékével is.
Hipotézisük ellenőrzésére Quanlei Yu és munkatársai 

354 egygyermekes szülő – 163 apa és 191 anya – részvé-
telével kutatást végeztek. Mindenkitől megkérdezték, 
hogy óvodás vagy általános iskolás korú gyermekük 
véleményük szerint mennyire hasonlít rájuk. A szülők 
lelki jóllétének szintjét is felmérték egy teszttel, mely-
ben a válaszadóknak pontozással kellett megjelölniük, 
mennyire értenek egyet efféle állításokkal: „Az életem 
a legtöbb vonatkozásban közel van az ideálishoz”.

Az eredmények alátámasztották a kutatók elképzelé-
sét: az anyák boldogságérzetét nem befolyásolta gyerme-
kükhöz való hasonlóságuk – az apákét viszont igen! 
Ha nagy volt az észlelt hasonlóság, akkor az apák is 
ugyanolyan szintű boldogságról számoltak be, mint az 
anyák. Mivel a becslések szerint az emberi társadalmak-
ban az „apáknak” mintegy 4 százaléka tudtán kívül va-
laki másnak a gyermekét neveli, nem teljesen alaptalan 
az az evolúciós múltból örökölt késztetés, mely a férfia-
kat tudattalanul is arra sarkallja, hogy hogy bizonyíté-
kokat keressenek apaságuk igazolására. Szülőnek lenni 
tehát boldogság, legfőképp akkor, ha az ember biztos le-
het benne, hogy valóban van gyermeke.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Anyai örömök (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Borostyánba zárt vírus

A fák megkövült gyantája, a boros-
tyán régóta örvend nagy megbe-

csülésnek a paleontológusok körében, 
mivel a még frissen kifolyt mézga 
csapdaként fogságba ejti a rátévedő 
kisebb állatokat, és egészen elké-
pesztő részletességgel őrzi meg azo-
kat a velük foglalkozó kutatók szá-
mára. A borostyánok számos típusa 
ismert világszerte, közülük is talán a 
balti és a burmai borostyán a két legis-
mertebb a világon. Előbbi eocén korú, 
tehát jóval a dinoszauruszok kihalása 
után keletkezett, míg utóbbi a dino-
szauruszok által uralt kréta időszak 
„terméke”, melyről egyebek mellett 
a benne megőrződött különleges 
dinoszaurusztollak is tanúskodnak.

A híres Jurassic Park film, mely 
Michael Crichton Őslénypark című 
regényének adaptációja, különleges 
történetírói zsenialitással ábrázolja, 
hogyan szerez egy csapatnyi tudós 
ősi állatoktól származó DNS-t boros-
tyánkövekben levő ízeltlábú-zárvá-
nyokból. Noha a történet adott for-
májában inkább számít tudományos-
fantasztikumnak, most tudósok egy 
csapata mégis valami olyasmire buk-
kant egy burmai borostyánkőben, 
amelynek híre bejárta a világot: ha 
DNS-t nem is, de valami nem ke-
vésbé izgalmasabbat mégis találtak 
a 98 millió éves kövült gyantában.

Természetesen ez csak egy hatal-
mas kirakós kicsiny darabja. „Ön-
magukban értelmezve az eredményeink 
igazából csak nagyon keveset érnek. 
A lelet a vírusok jelenlétét bizonyítja a 
dinoszauruszok idejében, ez az időszak 
azonban hemzsegett a parazitáktól, és 
minden jel szerint ez magában hordozta 
a különböző virális fertőzések lehetősé-
gét is” – magyarázta Peter Vršanský.

A rovarok kültakarójának külön-
böző formájú és mértékű torzulása 
egyáltalán nem számít ritka jelen-
ségnek, mivel ezek az állatok vedlés-
sel érik el végső méretüket és fejlett-
ségi stádiumukat, s e vedlések során 
olykor-olykor kisebb-nagyobb hibák 

Új fegyer a lövöldözők 
ellen: az intelligens videó

Ha már az Alkotmány garantálja 
a fegyertartás jogát az Egye-

sült Államokban, valami mást 
kellett kitalálni a – részint az isko-
lákban elszaporodó – lövöldözők 
elfogására, még mielőtt meghúz-
nák a ravaszt. Ezen gondolkodott 
Paul Hildreth, aki, úgy tűnik, jó 
úton jár. Ő az élet immár sok terü-
letére betört mesterséges intelli-
genciát hívta segítségül – írta a 
Techxplore.com.

Egy bemutató keretében egy tucat-
nyi képet mutatott meg az Atlanta 
iskolakörzetére vigyázó biztonsági 
kamerákból. Az egyik képen felbuk-
kant egy folyosón sétáló, élénksárga 

van, villámgyorsan azonosítható és 
elfogható, szerencsés esetben még 
azelőtt, hogy bárkiben kárt tenne. 
A gyanús viselkedés mellett bárki-
nek a járását és a ruháját is azono-
sítani lehet. Ha valakit korábban 
kitiltottak valahonnan és újra 
megjelenik, a korábbi adatbázis-
ban rögzített képe alapján azonnal 

A kutatást Peter Vršanský, a Szlovák 
Tudományos Akadémia munkatársa 
vezette, szakértő paleontológusokból 
álló csapata pedig szlovák, kínai, né-
met és szingapúri kollegákból állt. 
A borostyánkőben zárványként 
megőrződött, mára kihalt ragadozó 
csótány legnagyobb meglepetésükre 
olyasmivel ajándékozta meg őket, ami-
re még ők maguk sem számítottak: 
vírusok nyomaival. A kutatók ered-
ményeit a Palaeontographica Abteilung A 
nevű tudományos folyóirat közölte.

A vírusok jelenlétével összefüggésbe 
hozható paleontológiai bizonyítékok 
sora rendkívül kurta. A zárványként 
megőrződött ragadozó csótány egy, 
a tudományra új fajnak bizonyult, 
melyet a tudósok Stavba babkaeva-
nak neveztek el. Az állat második pár 
szárnya ki sem fejlődött, míg első pár 
szárnya ívelten, ugyanakkor szimmet-
rikusan deformált. A szárnyaknak 
ez az egyedi és jellegzetes torzulása a 
Deformed Wing nevű vírus (DWV) 
fertőzésének tünete. Ez egy nagyon 
ősi típusú vírus, mely a mai napig jelen 
van, elsősorban méheket fertőz.

Noha a burmai borostyán nagyjá-
ból 98 millió éves, maga a vírus en-
nél akár sokkal idősebb is lehet. Bár 
a felfedezés önmagában szenzációs, 
nem ez a legidősebb, valaha lelt fosz-
szilis lelet, mely vírusfertőzés nyo-
mait viseli, a legidősebb ilyen fosszília 
ugyanis egy dinoszauruszcsont.

ingű nő. Hildreth egy egérkattin-
tással arra utasította a mesterséges 
intelligenciával felszerelt rendszert, 
hogy keressen más képeket és i l lesz-
sze be őket egy időrendi sorozatba 
arról, hogy ki, hol volt  és hová 
tartott. Ha ezeket a kamerákat 
eleve mind felszerelnék egy mes-
terséges intelligencia szoftverrel 
és a bejövő képeket összekötnék, 
akkor nem csak bárkinek a moz-
gását lehetne követni, hanem akár 
az arckifejezését is – mondta a 
bemutatón. (Köztudott, hogy az 
arcfelismerő kamerák területén Kína 
a piacvezető és egyben a legnagyobb 
felhasználó is.)

Így, ha egy képen bárkinél fegy-
ver van, sőt, ha az arckifejezésén 
látható, hogy zaklatott állapotban 
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A Stavba babkaeva ragadozó csótány
 (FOTÓ: DAILYSTAR.CO.UK)
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jöhetnek létre az új kültakaróban. 
Ezek a defektusok azonban jellege-
iknél fogva jól elkülöníthetők azok-
tól, melyeket nem a vedlésbe csúszó 
hiba, hanem valamilyen vírus okoz.

Vršanský hozzátette, hogy ezek 
a vírusok valójában hasznosak az 
életközösségek egésze szempontjá-
ból. „Úgy tűnik, hogy ezek a vírusok 
evolúciós szempontból kulcsfontossá-
gúak: sok más mellett a vírusgazda 
testalkatának robusztussá alakulásá-
hoz vezetnek. Az ilyen és ehhez ha-
sonló patogének szinte mindenkiben 
ott vannak, ami hozzájárul a ma élő 
organizmusok genomjának stabilabbá 
válásához.”

A kutatók eddig is úgy tartották, 
hogy a vírusok földtörténetileg idő-
sek, ám a burmai lelet egy egészen 
specifikus vírusról szolgáltat föld-
történeti információt. Vršanskýék 
szerint eredményeik arra is rámutat-
nak, hogy az egykori, a dinoszauru-
szok korában zöldellő erdők nemcsak 
sokfélék voltak, hanem bonyolultan 
strukturáltak, melyekben a mai virá-
gos fák még nem voltak jelen.

„Lehetetlen pontosan megmondani, 
hogy a vírusok mikor jelentek meg a 
Földön, mert csak olyan rovarzárvá-
nyos borostyánok állnak rendelkezé-
sünkre, melyek csupán a triász idő-
szakig nyúlnak vissza” – tette hozzá 
Vršanský.

Szabó Márton

párhuzamosan folyt, ennek során 
összesen 23154 műanyag tartóba 
ültettek lúdfűmagot. A növénye-
ket fóliasátor védelme alatt nevel-
ték, és számukra a kísérlet során 
két típusú időjárást szimuláltak: a 
Németországban szokásos maga-
sabb csapadékmennyiséggel járót és 
a Spanyolországban megszokott ala-
csonyabb mennyiségűt.

A „legzordabb” körülmények 
között – a csapadékhiányos spanyol 
elrendezésben – az 517 genetikai 
vonalat képviselő növényből mind-
össze 193 vonal egyede maradt élet-
ben a kísérlet végére, vagyis ezek 
rendelkeztek a szárazság túlélését 
könnyítő allélekkel. A legtöbb vonal 
a nagy mennyiségű csapadékot kapó 
elrendezések esetén maradt életben, 
legfeljebb egy-egy génvonal pusz-
tult csak el a kísérlet végére.

Az eredményekből a genetikai sok-
színűség csökkenése, szelektálódása 
olvasható ki. A növekvő hőmérséklet 

és a száraz időszakok egyes gene-
tikai vonalakat jobban megviselnek 
majd, vagy esetleg felszámolnak, 
hiszen nem rendelkeznek a más 
egyedek túlélését lehetővé tevő gén-
változatokkal. 

A kísérlet alapgondolata kiterjeszt-
hető más európai növényfajokra is, így 
elméleti szinten ezek esetében is vár-
ható a genetikai sokszínűség szűkülé-
se, és a kedvezőtlen alléllel rendelke-
ző populációk eltűnése. A genetikai 
vizsgálatok eszközkészletének fejlő-
désével azonban a kutatók feltérké-
pezhetik a veszélyben forgó fajokat, 
és feltárható, hogy melyek esetében a 
legnagyobb a kockázat a klímaválto-
zás hatásainak elszenvedésére.

DáviD tibor

riadóztathatja a rendszer üzemel-
tetőit. Ennek a neve valós idejű 
videoanalitika vagy intelligens vi-
deó. Az első használók között van az 
Egyesült Államokban a rendőrség, 
néhány stadion és néhány cég is. 

Hildreth, aki a Fulton megyei is-
kolai körzet sürgősségi műveletei-
nek koordinátora, úgy fogalmazott, 
hogy a mesterséges intelligencia 
a megfigyelőkamerákat passzív 
eszközökből aktív megfigyelőkké 
teszi. Hildreth atlantai kerülete 
16,5 millió dollárt költ kamerák 
nagyjából 100 épületen való elhe-
lyezésére az elkövetkező években. 
Ám az e célra használható leg-
megbízhatóbb kanadai Avigilon 
kamerákat még csak most fogják 
felkészíteni a fegyverek azonosí-
tására és az emberek arckifejezései-
nek és érzelmeinek „elolvasására” és 
azonosítására. 

Szegő MiklóS

A szárazság a ludas

A z éghajlatváltozás a fajokat elté-
rő mértékben érintheti, és a je-

lenlegi kutatások szerint egy fajon 
belül is nagy eltérések tapasztalhatók 
az egyedek alkalmazkodási és túl-
élési képességét illetően. 

Evolúciós szemszögből a klíma-
változás a természetes kiválasztódá-
sért felelős tényezőnek tekinthető, 
mely egyes populációkat a változás 
és alkalmazkodás irányába kénysze-
rít, míg más csoportok számára az 
elmúlást jelenti. A Nature folyóirat-
ban megjelent új tanulmány olyan 
kutatásról számol be, mely során 
egy gyakori kísérleti növény, a 
lúdfű (Arabidopsis thaliana) segítsé-
gével vizsgálták, hogy a fajon belüli 
genetikai sokszínűségben mekkora 
mértékű változás várható az elkö-
vetkező évek növekvő átlaghőmér-
sékletének és csökkenő csapadék-
mennyiségének fényében.

Egy fajon belül a gének, vagyis a 
DNS bizonyos szakaszai nem egyez-
nek meg teljes mértékben, hanem a 
különböző egyedekben egy-egy gén 
variációja, azaz allélje található meg. 
Egy virágos növény esetében például 
a virág színét szabályozó génnek szá-
mos változata lehet, így találkozha-
tunk piros, fehér, ciklámen és rózsa-
szín virágú növénnyel is.

A fajon belüli genetikai variációk 
feltárására, valamint a klímaváltozás 
hatásának felmérésére a kutatók a 
lúdfű Eurázsia 517 különböző helyé-
ről begyűjtött magjainak segítségével 
vizsgálták a növény genetikai válto-
zatosságát és tűrőképességét. A kísér-
let Németországban (Tübingenben) 
és Spanyolországban (Madrid mellett) 

A tübingeni fólisátor alatt növekvő lúdfűpalánták (FORRÁS: NATURE)



Játék az élet? 

Vannak olyan állatok, amelyek 
köztudomásúan „játékos termé-

szetűek”. Mára azonban kutatások 
bizonyítják, hogy például nem csak 
a macskák, a delfinek, vagy a papa-
gájok játszanak sokat, hanem bizony 
a hüllők, halak, sőt, akár a polipok is 
játszanak időnként. A játék biológiai 
meghatározása nem túl bonyolult – 
ez olyan társas vagy magányos vi-
selkedést jelent, amikor az állat kül-
ső kényszer nélkül, többnyire sok-
szorosan ismétlődő módon, és az 
eredeti, funkcionális formához ké-
pest módosítva hajt végre moz-
gásokat. A játéknak természetesen 
rengeteg altípusa lehet, itt elég, ha 
pl. a tárgyakhoz kapcsolódó, vagy az 
úgynevezett mozgásalapú (pl. fo-
gócska, ugrálás, hempergés) játékok-
ra gondolunk.

Ha a játék értelmét, hasznát („funk-
cióját”) firtatjuk, ember esetében a 
legközhelyesebb magyarázat a játék 
által kiváltott kellemes érzet, vagyis 
a szórakoztató hatás lesz. Természe-
tesen biológiai szempontból ennél 
jóval többről van szó, és állatok ese-
tében nem is szoktunk megelégedni 
azzal a magyarázattal, hogy tegyük 
fel, a halak pl. azért játszanának, 
mert közben jól érzik magukat. Sok 
bizonyíték van arra, hogy a játék-
ra való lehetőség növeli az egyedek 

túlélési esélyeit, ezért az állati játék 
egyik fontos funkciójaként a majda-
ni vészhelyzetek, jellemzően raga-
dozók támadásának elkerülését, ki-
védését tartják. Ezt kétféle módon is 
eredményezheti a játék. Az egyik el-
képzelés szerint, ha a fiatal egyedek 
jellemzően a ragadozó-elkerüléshez 
majdan szükséges mozgásformákat 
„gyakorolják” játék gyanánt, ez – 
ha időben egybeesik a kisagyi neurá-
lis fejlődés legintenzívebb szakaszá-
val – a mozgáskoordináció javulásán 
keresztül a későbbiekben ügyesebbé 
teheti az állatot egy ragadozó előli 
menekülés során. A másik feltéte-
lezés az olyasfajta játékokra irányul, 
amely során az egyedek kifejezetten 
fura mozdulatokat végeznek, akár 
egyensúlyukat veszítik, felbuknak, 
hemperegnek, összevissza bakug-
rásokat hajtanak végre. Ezt „hen-
dikep-játéknak” hívják, aminak az 
lehet a funkciója, hogy ekkor még 
ártalmatlan szituációkban az állatot 
felkészítse váratlan, sokszor hátrá-
nyos szituációk érzelmi és fizikai 
kezelésére. A hendikep-játék előfor-
dulása emlősöknél az egyedfejlődés 
későbbi szakaszára jellemző, amikor 
az agykéreg homloklebenyi része 
fejlődik végleges formájára – itt tör-
ténik ugyanis a kognitív és érzelmi 
szabályozás finomhangolása. 

Kanadai kutatók két szarvasfaj 
borjainál vizsgálták, hogy a fiatal-
kori játék jellegzetességeiből lehet-e 
az előbb említett játékfunkciókra 
következtetni. Erre remek alapot 
biztosított az, hogy a két faj, ha-
bár hasonló termetű és életmódú, 

ÉT-ETOLÓGIA

merőben más ragadozóelkerülő vi-
selkedést mutat. Míg a fehérfarkú 
szarvasok ragadozó megjelenésekor 
egyöntetűen menekülőre fogják, az 
öszvérszarvas-tehenek akár közös 
fellépéssel is szembeszállnak a ra-
gadozókkal (pl. prérifarkasokkal). 
Az évek során többszáz szarvasborjú 
viselkedését rögzítették és elemezték 
annak érdekében, hogy kiderüljön, 
vajon jelentkeznek-e a hendikep-
játék és a mozgásgyakorlásra utaló 
játék elemei. 

A mozdulatok begyakorlásának 
elméletét erősíti, hogy mindkét faj 
esetében a borjak háromhetes kora 
körül tetőzött a szaladgálós-ugrálós 
játékok előfordulása – ez az az idő-
szak is, amikor a kisagy neuronháló-
zata a legintenzívebb átrendeződése-
ket mutatja. Sikerült azt is kimutat-
ni, hogy voltak olyan játékelemek, 
amelyek faji jellegzetességként do-
mináltak – pl. a szociális játék az ösz-
vérszarvasoknál (ők ugyebár felnőve 
csoportosan védekeznek a ragadozók 
ellen), illetve a magsara szökkenés 
(„pattogás”) a fehérfarkúaknál – ők 
menekülés közben használják ezeket 
a mozdulatokat jelzésképpen. Ösz-
szességében azonban mindkét faj-
nál a kevésbé specifikus mozdula-
tok (futás, szökkenés) jelentkeztek 
leginkább, ami a későbbi mozgásko-
ordináció legalapvetőbb elemeinek 
gyakorlására utal. A hendikep-
játékra jellemző szertelen mozdula-
tok is megfigyelhetők voltak mind-
két fajnál – de már egészen fiatal 
korban is, tehát nem igazolódott be 
az az elképzelés, hogy ezekre csak 
a szellemi érés későbbi szakaszában 
számíthatunk inkább. Összességében 
a két szarvasfaj példája azt mutatja, 
hogy a fiatalkori játékra inkább az ál-
talános, mint a későbbi fajspecifikus 
mozgásformák jellemzőek, amelye-
ket már ekkor is „színesítenek” a 
váratlan problémahelyzetekre felké-
szítő „hendikep” elemek.

Pongrácz Péter
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

A talán minden idők legnagyobb fizikusáról elnevezett elemet a hidro-
génbomba-robbantási kísérletek során fedezték fel a korallzátonyok 
maradványain, akárcsak a fermiumot. Szintén az aktinoidák közé tar-
tozó, erősen radioaktív elem, melyet hiába is keresnénk a természetben. 
Felhasználási formája sincs, ennek fő oka, hogy a későbbi kísérletekben 
is 1 kilogrammnyi plutóniumból neutronnal történő négyévnyi besugárzás-
sal és az azt követő kémiai elválasztással is mindössze 3 milligrammnyi 
mennyiséget tudtak létrehozni belőle. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 115 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Mástól elsajnál. 7. Amália egyik beceneve. 10. Apró 
településen levő. 11. Fülével érzékel. 12. Kígyószerű hal. 14. Novella, 
lexikonbeli rövidítéssel. 15. Lauda Air (osztrák légicég), röv. 16. Foga-
dalmat tesz. 18. Osli határai! 20. Nyakunk elülső része. 21. Számot 
szelvényen ikszel. 24. Muzsikával kapcsolatos. 25. Vakáció kezdete! 
26. Juhok hegyi karámja. 28. Grazi sportklub névbetűi. 29. ... Taylor; 
kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő. 30. Festészet. 32. Főleg e 
fából való cölöpökre épült Velence és Amszterdam. 33. Nem kerget 
hiába. 34. Szótoldalék. 35. Zöld drágakő.

FÜGGŐLEGES: 1. A pincérek egyike. 2. Légyott, bizalmas szóval. 
3. Falióra alkatrésze. 4. Gyermekotthon, röv. 5. 1701-ben alapított 
New Haven-i egyetem. 6. Az elem neve. 7. Földet ér a repülőgép. 

8. Való, ildomos. 9. Drámai szereplő. 13. Hordót mér, népiesen. 17. Telepü-
lés Pilisborosjenő és Budakalász között. 19. A lakásban. 21. ... az én 
időmben; Fehér Klára ifjúsági regénye. 22. A dzsip eredetije! 23. Játék 
huszár fegyver. 24. Becézett Zsigmond. 25. Normann népcso -
port. 26. Kivív. 27. Iratcsomó. 28. Piramis. 31. Az ízeltlábúak 
feje és potroha közötti rész.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Fermium.
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A Vízió Budapest Tudománykommunikációs Ügynök-
ség idén is megrendezi a Tudományok Fővárosa ese-
ményt, Magyarország leginspirálóbb, STEM-fókuszú, 
innováció témájú rendezvényét.

A fergeteges „science buli” szeptember 21-én (szom-
baton) reggel nyitja meg kapuit az ELTE Lágymányosi 
Campusán, és egészen késő estig várja majd a tudásra 
szomjazókat. A belépés idén is díjtalan

Az MVM Paksi Atomerőmű főtámogatását élvező 
esemény a hazai tudományos nagyágyúkat állítja csata-
sorba: jelen lesznek például a vezető hazai K+F vállala-
tok, startup cégek, ifjú titán kutatók és bölcs mentoraik, 
kitelepülnek egyetemek, tudományos, illetve, techno-
lógiai szervezetek is. Téma tekintetében a STEM jut 
főszerephez, vagyis minden, ami a tudományos, tech-
nológiai, mérnöki és matematikai területekhez köthető.

A látogatók sok egyéb érdekesség mellett találkoz-
hatnak Pepper és CruzR 
robotokkal, végigizgul-
hatnak egy nemzetközi 
drónversenyt, benevez-
hetnek a meteoritsimo-
gatóba, kipróbálhatnak 
védőruhába öltözve egy 
sugárkaput és még masz-
százst is kaphatnak egy 
igazi holdrovertől.

Tűzpróba – A Tűzzománc-
művészek Magyar Társasága 
országos kiállítása látható a 
kaposvári Vaszary Képtárban 
október 12-ig.

A kecskeméti székhelyű orszá-
gos egyesület 1997-es alapításá-
nak fő motivációja az volt, hogy 
a műfaj szinkronba kerülhessen a 
kortárs művészeti törekvésekkel, 

és a professzionális alkotók képviseletével háttérbe szorít-
hassa azt a nagyszámú dilettánst, akik tevékenységükkel 
megcsúfolják ezt az ősi anyagot, technikát.

A Tűzzománcművészek Magyar Társasága tagjainak 
többsége a legprogresszívabb elképzelést – a kortárs ipar-
művészet más műfajaihoz hasonlóan – az iparművészet 
és a képzőművészet közötti határokat eltörlőket képvi-
seli. A kortárs zománcművészetre a mai napig jellemző 
az a fajta sokszínűség, amely már 
a hatvanas években megjelent. 
Az alkotók számos művészeti ág 
felől érkeztek, azaz közel egyfor-
ma eséllyel, de éppen ezért sok-
féle megközelítésben képesek al-
kotni ezzel a számukra többnyire 
új technikával. 

Antik japán gyermek-ki-
monókból nyílt kiállítás a 
budapesti Hagyományok 
Házában. A Nakano 
Kazuko-gyűjteményből 
megnyílt kiállítás a japán 
gyermekkimonók sokfé-
leségét mutatja be.

Nakano Kazuko asszony 
szenvedélyes gyűjtője a ki-

monóknak: az elmúlt évtizedekben csaknem ezer 
különleges darab került birtokába, az Edo-kori, XVII. 
századi ruháktól kezdve a mai kimonókig. A kimonó 
a japán kultúra egyik alappillére, a hagyományos ja-
pán ünnepek és ceremóniák elengedhetetlen kelléke. 
Japánról köztudott, hogy nagyon modern ország, de 
elszántan őrzi és ápolja hagyományait. A míves ruhá-
kon minden mintának, formának, színnek jelentése 
van, és minden jelentés sokrétű. Ezek a szimbólumok 
a nyugati ember számára titkosak, most azonban fel-
tárulnak a látogató előtt.

A szeptember 25-ig látogatható Japán antik gyer-
mekkimonók tárlat a kimonók anyagainak, motívu-
mainak, technikáinak sokféleségére helyezi a hangsúlyt.

Tadeusz Rolke a legkiválóbb len-
gyel fotóművészek és a háború 
utáni Lengyelország fotóriportere-
inek egyike. A Platán Galériában 
látható A pillanat művészete 
című tárlata egy több szálon át futó 
történet az ’50-es, ’60-as évek len-
gyel fővárosáról.

A kiállítás a háború után rom-
jaiból szocreál köntösben új jáé-

pülő Varsó látképe, a városlakók életét bemutató, di-
vat, szép lányok és Lambretta robogók iránti rajon-
gással áthatott riport, a társasági élet krónikája, 
amelyben megjelennek a kulturális és művészeti élet 
kiválóságai is.

A bemutatott varsói képanyag az ’50-es, ’60-as évek 
esszenciája: az elszegényedett, régi bérházak és lakóik 
mellett ott van a Plac Konstytucji új, szocreál építé-
szete, az Aleje Jerozolimskie homlokzatai és a kom-
munizmus szentélye, a Kultúra és Tudomány Palotája 
is. Ott van a Poniatowski híd lábánál található vi-
dámparkban mulató fiatalokat és a varsói téren mun-
kásőrrel vitatkozó kofát bemutató, valamint a Praga 
negyedben működő „Toledo” vizsgálati fogházból szár-
mazó sorozat is, ahol Tadeusz Rolke 1952-ben 9 hóna-
pot ült, és ahová 1957-ben fotóriporterként tért vissza. 
Ebben a városi miliőben jelennek meg a gyönyörű nők is 
– legyenek akár egyszerű lányok, a szerző barátnői vagy 
modellek. A kiállítás október 4-ig látható.

Tudományok Fővárosa

Képriport Varsóból

Progresszív sokszínűség

A ruhák jelentése
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A hátlapon
Lappantyú
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Térképezés a nyugati 
végeken 1947-48-ban
A hazánk nyugati szélén megbúvó, 
természetes határait tekintve két-
harmad részt Ausztriában található 
Kőszegi-hegységről nagyon kevés 
földtani térkép született. E bonyolult 
felépítésű, nagyrészt igen idős kép-
ződményekből álló hegység egyik 
ilyen, részletes térképe nemsokkal a 
második világháború vége után látott 
napvilágot… 

Epidurális ingerlés
Az idegtudományban a gerincvelő 
mindig csak mint az agy másodhege-
dűse kerül említésre, viszont az orvosi 
gyakorlatban már valamivel nagyobb 
figyelmet kap, hiszen viszonylag 
gyakran sérül, és ez könnyen okozhat 
életreszóló bénulást. Ezek a sérülések 
egyelőre sajnos gyógyíthatatlanok, de a 
legmerészebb kutatócsoportok megdöb-
bentő terápiás módszereket fejlesztenek, 
amelyekhez óriási reményeket fűznek.

Netikett és társadalom
A globalizáció maga után vonta a 
technológia és a kommunikáció ro-
hamos fejlődését. De tudjuk valójá-
ban megfelelően használni ezeket az 
eszközöket, kihasználjuk a benne 
rejlő lehetőségeket, és legfőképp: 
nem okoz-e törést emberi kapcsola-
tainkban, jellembeli fejlődésünkben?

Az európai lappantyút (Caprimulgus 
europaeus) éjszakai életmódja, szinte 
nesztelen röpte és furcsa hangja 
Európa-szerte titokzatos, rejtelmes 
madárrá tette. Régebben a termé-
szetben élő emberek még többször ta-
lálkoztak vele. Gyakran látták naple-
mente után, az alváshoz készülődő 
nyáj fölött repkedni. Amikor a hori-
zont alá buktak, szem elől vesztették 
a madarat és azt hitték, hogy a házi-
állatok közé szállt le. Úgy gondolták, 
biztosan a tejükért kereste fel a jószá-
gokat. Innen ered a „tehénfejő” vagy 
a „kecskefejő” név. A valóság persze 
egészen más: a lappantyú az állatok 
körül nagyobb számban repkedő ro-
varokra vadászott. Máskor a sűrű bo-
zótosból vagy a fák lombkoronájából 
pulzálva pirregő vagy öblösen füttyen-
tő madár szokatlan hangját a boszorká-
nyokéval azonosították. 

Éjszakai vadászatához nem használ a 
denevérekéhez hasonló echolokációt, 
illetve zsákmányállatai nem neszelnek 
úgy, mint a kiváló hallású baglyok táp-
lálékául szolgáló egerek és pockok. A 
lappantyú elsősorban a látására, a kevés 
fényhez speciálisan alkalmazkodott 
szemére hagyatkozik. Az apró rovaro-
kat azonban még így sem egyszerű el-
kapni. Szája ezért hatalmasra nyitható, 
és hasonló elven működik, mint a lep-
keháló. A felső csőrkáva szélein hosszú, 
merev serteszőrök sorakoznak, melyek 
szintén a zsákmány elfogását segítik. 
Sólyomszerű szárnyának köszönhető-
en pedig gyorsan és ügyesen manőve-
rezve mozog. 

A nappalt a földre vagy a fák ágaihoz 
lapulva tölti. Rejtőszínének köszönhe-
tően gyakran szinte észrevehetetlenné 
válik. Szeme ilyenkor látszólag csukva 
van, de a terepszínű szemhéj nem záró-
dik teljesen, és az apró résen keresztül 
ilyenkor is látja, mi történik körülötte. 

Hazánkban a nyíltabb, erdős-bokros 
területeken, néha nagyobb kertekben, 
parkokban költ. Vonuló madár, a telet 
Afrikában tölti. 

Kép és szöveg:
Riezing noRbeRt



Lappantyú
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