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2019-ben lapunk működtető szervezete, 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
is bekerült a Prima Primissima Díjra 

esélyesek közé, Magyar oktatás és köznevelés kategóriában.
Az idén 17 esztendős Prima Primissima Díj évről évre a ki-

emelkedő teljesítmények elismerése, jelöltjei példaértékűt al-
kottak a kultúra, a művészet, illetve a tudomány területén. 
Tíz kategóriában hirdetnek kiválóságokat, minden kategóri-
ában három jelölt kap helyet. Közülük titkos szavazással 

választják ki a Primissimákat. A közönség SMS-szavazatai 
alapján ítélik oda a Közönségdíjat. Érdemes szavazni, hiszen a 
voksolás résztvevői között egy új Mercedes-Benz CLA sze-
mélygépkocsit sorsolnak ki. A szavazatokat a +36 70 707 7000 
számon lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével, mely 
a TIT esetében a 15-ös. Szavazni november eleje és december 
eleje között lehet, a díjról és a szavazásról további információ-
kat találnak a www.primaprimissima.hu weboldalon.

Köszönjük, ha egy SMS-el Ön is hozzájárul, hogy a 
Társulatunk elnyerhesse a Közönségdíjat.

A szerkesztőség

Kedves Olvasó!
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A mélyebb elemzések, amelyek 
eredményeit most publikálták a 
Nature hasábjain, máris támpon-
tot kínálnak egy régi klimatológiai 
rejtély megoldásához. Eddig a ku-
tatók sem értették egyértelműen, 
hogy 1,5 millió évvel ezelőtt miért 
kettőződött meg a jégkorszakciklu-
sok hossza. A furat ezen időszakból 
származó légbuborékjaiban azonban 
a vártnál is kevesebb szén-dioxidot 
találtak, és ez igen árulkodó lehet.

2,6 millió éve (tehát a furat legősibb 
rétegeinek keletkezésével egy időben) 
kezdődött a pleisztocén kor, amely-
nek során a bolygó nagyjából 40 ezer 
éves ciklusokban ismétlődő jégkor-
szakokat élt át. Csakhogy egymillió 
évvel ezelőtt a 40 ezer éves ciklusok 
hirtelen 100 ezer éves ciklusokba 
mentek át – ezt a jelenséget a közép-
pleisztocén váltásnak is nevezik a ku-
tatók. A Föld pályájának apró válto-
zásai okozhatták a jégkorszakok be-
következtét és elmúlását, de a ciklus 
hosszának megduplázódását látszólag 
semmi sem indokolta.

A rejtélyre megoldást kínáló egyik 
hipotézis szerint az eredetileg a mai-
nál is magasabb légköri szén-dioxid-
koncentráció drasztikus lecsökkenése 
válthatta ki a nagyobb lehűléssel járó 
100 ezer éves jégkorszakciklust egy-
millió évvel ezelőtt. Ezt alátámasztan-
dó volt szükségük a kutatóknak a most 
megszerzett ősrégi jégmintákra, a ben-
nük fogságba ejtett légbuborékokkal. 

Az első elemzések azt mutatták, 
hogy akkoriban nemhogy kevesebb, 
hanem egyenesen még a mainál is 
több szén-dioxid volt a levegőben. 
Később azonban kiderült, hogy 
mindez csak műtermék volt, mert 

A legidősebb        
jégfurat titkai

A Föld eljegesedett területeinek 
évezredek, sőt évmilliók óta 
halmozódó jégrétegei magukba 
zárják a lerakódásukkor jel-
lemző környezet lenyomatát. 
A jégbe fagyott légbuborékok 
a kor atmoszférájának összeté-

telét őrzik, a jég szerkezete a hőmér-
sékletről és egyéb fizikai tényezőkről 
árulkodhat. Az Antarktisz jegében 
végzett évekkel ezelőtti fúrás során 
felszínre hozott furat elemzése csak 
most kezd tudományos eredménye-
ket fialni. Ezek értelmezése azon-
ban nem feltétlenül könnyebb, mint 
a több mint egymillió éves jégoszlop 
felszínre hozása volt annak idején.

Két éve hozták nyilvánosságra, 
hogy a Princeton Egyetem kutatói 
2,7 millió éves rétegeket is tartal-
mazó jégfuratot hoztak felszínre az 
Antarktisz mélyéről. Ez elképesztő, 
1,7 millió évvel idősebb, mint az ed-
digi csúcstartó, egymillió éves furat. 
Az már a furat vizsgálatának kezde-
tén is nyilvánvalóvá vált, hogy a ben-
ne őrzött jég majdnem hárommillió 
éves története során sohasem haladta 
meg az atmoszférikus széndioxid-
szint a 300 milliomodrészes (ppm) 
koncentrációt, vagyis jelentősen a mai 
koncentráció alatt maradt.

Ez a maihoz képest alacsony szén-
dioxid-szint volt az alapja a jégkor-
szakok kialakulásának, hiszen az 
üvegházhatás a mainál sokkal alacso-
nyabb intenzitással volt képes fűteni 
a bolygót. Noha azt gondolhatnánk, 
hogy a korábbi csúcstartónál majd-
nem háromszor öregebb jég felszínre 
hozatalához háromszor mélyebbre 
kell fúrni, mint korábban, korántsem 
ez a helyzet. Az Antarktisz jégtöme-
gének nagyjából 1 százaléka úgyne-
vezett kék jég – tudósít a Science –, 
amely az évezredek során az alatta 
fekvő hegyvonulat hatására az olda-
lára fordult. Sőt, bizonyos esetekben 
az időrendben egymást követő réte-
gek szinte meg is fordulnak.

A jégfurat rétegeinek korát a ben-
nük lévő argon-, illetve káliumnyo-
mok alapján határozzák meg. Már 
az előző korrekordtartó furatot is 
ugyanez a princetoni kutatócsoport 
emelte ki 2010-ben, de most jelen-
tősen túlszárnyalták a saját maguk 
által felállított csúcsot – és talán saját 
várakozásaikat is.

ahogy a fiatalabb jég a felszínre lökte 
az ősi jeget, előbbiből mikrobák fertőz-
ték meg az utóbbit, és az ő anyagcse-
réjük termelte a többlet szén-dioxidot. 
A hibáktól megtisztított adatok végül 
azt mutatták, hogy a 1,5 millió évvel 
ezelőtti rétegekben 204 és 289 ppm kö-
zött mozgott a szén-dioxid-tartalom, 
attól függően, hogy éppen jégkorszak 
vagy interglaciális időszak volt soron 
(összehasonlításul, ma 407 ppm szén-
dioxid van a levegőben).

Vagyis nem igaz az a feltételezés, 
hogy egymillió évvel ezelőttig maga-
sabb volt a mainál a szén-dioxid-szint. 
Így más okot kell találni a jégkorszakcik-
lusok meghosszabbodására. Egy lehetsé-
ges ok lehet, hogy a sarki jég fokozatos 
felhalmozódása szárazabbá tette a föl-
di klímát, így a vasban gazdag talaj a 
szél szállította porként bekerülhetett az 
óceánokba. Ezt ott szén-dioxid-kötő 
mikrobák hasznosították tápanyag-
ként, ezzel csökkentették a légköri 
CO2-szintet, és ezáltal az üvegházha-
tást. De ez csak spekuláció.

A kutatócsoport az antarktiszi nyár 
beköszöntével újra visszatér a Déli-
sarkra, és terveik minden eddiginél 
ambiciózusabbak. Szeretnének visz-
szamenni az időben a jégkorszakok 
korát megelőző időszakba – hiszen a 
becslések szerint az antarktiszi jégtö-
meg akár 30 millió éves jégrétege-
ket is tartalmazhat. Úgy gondolják, 
hogy akár ötmillió éves mintákat is 
a felszínre hozhatnak a következő 
körben. Akkoriban jóval magasabb 
volt a légkör szén-dioxid-koncent-
rációja, a klíma pedig ahhoz hason-
líthatott, ami felé bolygónk halad, 
sajnos megállíthatatlanul.

Kovács MárK
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A 2,7 millió éves jégfurat egy darabja (FOTÓ: YUZHEN YAN / PRINCETON UNIVERSITY)
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segíteni szándékozók sem értik a sze-
génység mögött meghúzódó összetett és 
mélyen gyökerező problémákat.”

A szegénység elleni küzdelem tudo-
mányos alapokra helyezéséhez a három 
kutató a klinikai orvostudomány egy 
kulcsfontosságú módszerét vette át. 
Annak megállapítása érdekében, hogy 
egy adott beavatkozás működik-e, 
egyeseken azonnal, míg másokon nem 
alkalmazzák, majd bizonyos idő eltel-
tével a két csoport eredményeit össze-
vetik. Ha a beavatkozás sikertelen, mé-
lyebbre ásnak, hogy feltárják a problé-
mát előidéző okokat. A kutatók a világ 
számos pontján végeztek kísérleteket az 
oktatás, az egészségügy, a mezőgazda-
ság és a hitelhez való hozzáférés teszte-
lésére. Kremer főként Kenyában és a 
Szaharától délre eső területeken dolgo-
zott, míg Banerjee és Duflo munkájuk 
nagy részét Indiában végezték.

A szegénység elleni 
erőfeszítések elismerése

A közgazdászok nem használnak 
hatalmas részecskegyorsítókat, 
vagy génszekvenáló berendezé-
seket, ám ennek ellenére is végez-
hetnek komoly kísérleteket. Idén 
a közgazdasági Nobel-emlék-
díjjal három olyan kutató mun-
káját ismerték el, akik a globális 
szegénység enyhítésére irányuló, 
úttörő kísérleti megközelítést 

dolgoztak ki. Michael Kremer a Har-
vard Egyetem, Abhijit Banerjee és Esther 
Duflo az MIT (Massachusetts Institu-
te of Technology) kutatói osztoznak a 
nagyjából 900 ezer dolláros elismeré-
sen. A trió gyakran dolgozott együtt 
és más közgazdászok szerint is komoly 
tudással bíró csapatot alkotnak.

A Világbank adatai szerint bolygó-
szerte több mint 700 millió ember él 
rendkívül szegény körülmények kö-
zött, amely azt jelenti, hogy naponta 
kevesebb, mint 2 dollárból kell gaz-
dálkodnia. A Nobel Alapítvány sta-
tisztikái alapján minden harmadik 
gyermek alultáplált, a legtöbbjük 
pedig az írás-olvasás és az alapvető ma-
tematikai ismeretek elsajátítása nélkül 
hagyja ott az iskolát. A friss Nobel-
díjasok kutatásaik során leginkább 
azt tartották szem előtt, hogy ma-
gyarázatot találjanak, mely beavat-
kozások segíthetik a szegénység 
enyhítését, és miért.

„Munkánk célja annak biztosítása, 
hogy a szegénység elleni küzdelem tudo-
mányos alapokon nyugodjon” – mond-
ta Duflo, és hozzátette: „Az alapvető 
gond ugyanis abból fakad, hogy még a 

Az idei nyertesek egyik közös vizsgá-
latuk alkalmával a kenyai mezőgazda-
sági termelők körében tanulmányoz-
ták a műtrágya alkalmazását. Megál-
lapították, hogy pusztán a műtrágya 
termelékenységre vonatkozó előnyök 
nem képesek ösztönözni a gazdákat 
arra, hogy alkalmazzák. Mint később 
kiderült, a földművelők a növekedési 
időszak végéig várták, hogy olcsóbban 
megvásárolhassák a műtrágyát, mivel 
sokan nem rendelkeztek annyi pénz-
zel, hogy eredeti áron hozzájussanak. 
Kremer és Duflo ekkor úgy gondolta, 
hogy nagyobb alkalmazási hajlandósá-
got érhetnek el, ha közvetlenül a be-
takarítást követően már kedvezményt 
kínálnak a mezőgazdasági termelők-
nek a műtrágya megvásárlására, és in-
gyenes kiszállítására. Ez pedig hatéko-
nyabban működött, mint egy később 
kínált nagyobb leárazás.

A számos tanulmánnyal alátámasz-
tott módszerrel szemben azonban 
néhány kutató komoly kritikát fo-
galmaz meg annak hatékonyságát 
és helyességét illetően. „Üdvözlendő 
a gyakorlati eszközök bevezetése ezekbe 
a kutatásokba, de ennek megvannak a 
maga kérdőjelei” – mondta Sohini Kar, 
a Londoni Egyetem Közgazdaságtani 
és Politikatudományi Iskolájának ant-
ropológusa. Az emberekkel végzett 
kísérletek során a kutatóknak be kell 
tartaniuk a szigorú etikai normákat, 
emellett jó eséllyel problémába üt-
közhet a kontrollcsoportok beavat-
kozásainak visszatartása. Ezen felül 
a kutatóknak gondoskodniuk kell 
annak megállapításáról is, hogy az 
általuk látott hatások hosszú távon 
valóban fennállnak-e.
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A közgazdasági Nobel-emlékdíj idei kitüntetettjei: Abhijit Banerjee, Esther Duflo, 
Michael Kremer (balról jobbra) (FORRÁS: NOBELPRIZE.ORG)
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A kutatási területen még további fej-
lesztések szükségesek a hasonló aggá-
lyok kezelése érdekében. A fő hang-
súlyt jelenleg a reprodukálhatóságra 
kell fektetni, hiszen ami adott esetben 
egy kis faluban eredményre vezet, az 
nem biztos, hogy általánosan műkö-
dik egy egész térségre vetítve.

(nobelprize.org)

A kék fény gyorsítja     
az öregedést

Az Oregoni Állami Egyetem 
új kutatása kimutatta: a kék 
hullámhosszú fény, még ha 
közvetlenül nem is éri el a sze-
met, károsítja az agysejteket és 

a retinát. Ha hosszú időn keresztül 
kék fénynek vagyunk kitéve – ilyen 
hullámhosszú fény árad a mobiltele-
fonokból, számítógépekből és ház-
tartási gépekből –, akkor élethosz-
szunk csökkenhet. A kutatásban, 
melynek részleteiről az Aging and 
Mechanisms of Disease szakfolyóirat-
ban számoltak be, egy általánosan 
elterjedt modellállatot, a Drosophi-
la melanogastert, azaz a közönséges 
muslicát használták. Mivel a muslica 
sejtszintű és fejlődést érintő működé-
se nagyon hasonló más állatokéhoz 
és az emberéhez is, alkalmas kísérleti 
alany. Jaga Giebultowicz, az egyetem 
munkatársa – akinek szakterüle-
te biológiai óránk tanulmányozása 

– vezette a kísérletet, melyben azt 
vizsgálták, hogyan reagálnak a mus-
licák, amikor 12 órán keresztül kék 
ledfénynek teszik ki őket. Ez hason-
ló a mobiltelefonokból és tabletekből 
származó fényhez. A kísérlet ered-
ménye szerint a kék fény gyorsította 
a muslicák öregedését.

Azok az állatok, melyeket kék fény-
ben és sötétben is egyaránt 12-12 órás 
napi körforgásban tartottak, rövi-
debb ideig éltek, mint azok, melyeket 
ugyanennyi ideig vagy teljes sötétség-
ben, vagy a kék hullámhosszú fényt 
kiszűrve tartottak. Az első esetben a 
muslicák retinasejtjei és agyuk ideg-
sejtjei is károsodtak, mozgási képes-
ségük romlott. A kísérletben részt 
vett néhány olyan mutáns muslica is, 
melyeknek nem fejlődtek ki a szemei, 
ám még ezek az állatok is károsodást 
szenvedtek, azaz nem szükséges a kék 
fényt látni ahhoz, hogy negatív ha-
tást gyakoroljanak rájuk.

„Az a tény, hogy a kék fény felgyor-
sította az öregedést a muslicák esetében, 
először nagyon meglepett minket. Meg-
mértük néhány gén megnyilvánulását 
idős muslicákban, és azt találtuk, hogy 
a stresszre válaszoló, védő hatású gének 
fejeződtek ki, ha a muslicákat fényben 
tartottuk. Azt feltételeztük, hogy a fény 
szabályozza ezeket a géneket, majd fel-
tettük a kérdést, mi az a fényben, mely 
káros számukra, és ekkor figyelmünk a 
fény hullámhosszára terelődött. Nagyon 

tisztán kijött az eredmény, hogy a fény, 
melyből a kék hullámhosszt kiszűrtük, 
csekély mértékben, míg a kék fény ön-
magában drámaian rövidítette az élet-
hosszt” – magyarázta Giebultowicz. 
A kutató azonban megjegyezte, 
hogy a természetes fény elenged-
hetetlen a test cirkadián ritmusá-
nak fenntartásához. Ilyen például az 
agyhullámok aktivitásának, a hor-
montermelésnek, a sejt megújulásá-
nak ciklusa, azaz olyan folyamatok, 
melyek a táplálkozási- és alvási min-
tákban fontos tényezők.

„Bizonyítékok vannak azonban arra, 
hogy a mesterséges fénynek való megnö-
vekedett kitettség az ebben a ritmusban 
kialakuló rendellenességek erős kocká-
zati tényezője. A LED világítás és az 
elektronikus eszközök képernyőinek 
állandó használata következtében az 
emberek nagyobb mértékben kitet-
tek a kék hullámhossz-tartományba 
eső fénynek, hiszen az általánosan 
használt LED-ek főként kék fényt bo-
csátanak ki. Ezt a technológiát azonban 
még a legfejlettebb országokban sem 
használják olyan régóta, hogy pontosan 
tudjuk, milyen hatással bír az élethossz-
ra.” – tette hozzá Giebultowicz.

Eileen Chow, a tanulmány társszer-
zője elmondta: „Az emberi élethossz 
drámaian megnövekedett az elmúlt év-
században, mivel megtaláltuk számos 
betegség gyógymódját, de ugyanakkor 
egyre több időt töltünk mesterséges fény-
ben. Mivel a tudomány arra törekszik, 
hogy a tovább élő emberek jólétét elő-
segítse, jó lehetőség lehet, hogy egész-
ségesebb hullámhosszú fényt kibocsátó 
eszközöket tervezzünk, és ezzel nem 
csak az alvásmintákat rendeznénk, de 
általánosan a testi egészségre is jó hatást 
gyakorolnánk.” Ebben a tekintetben 
magunk is tehetünk az egészségün-
kért, például a sárga (borostyánsárga) 
szemüveg kiszűri a kék fényt és 
megvédi a retinát, a legújabb mo-
biltelefonokban, laptopokban és más 
eszközökben pedig már elérhető be-
épített szemkímélő funkció is.

(Oregon State University)
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A hosszú folyamat első lépésé-
ben a kutatók feladata, hogy 
az aktuális elvárásoknak és 

kielégítetlen orvosi igénynek megfe-
lelően megkeressék és előállítsák az új 
hatóanyagot az adott terápiás indiká-
cióban. A felfedező kutatás után 
preklinikai és klinikai fejlesztés kö-
vetkezik, sikeres vizsgálatok után pe-
dig a törzskönyvezés, ami a hivatalos 
engedélyeztetési eljárás végét jelenti. 
Tágabb értelemben preklinikai fej-
lesztésnek nevezzük a gyógyszerku-
tatás mindazon szakaszait, amely az 
emberen történő gyógyszerkipróbá-
lás szakaszait megelőzi. A modern 
gyógyszerkutatás erősen támaszko-
dik olyan alapvető információkra, 
amelyek a különböző gyógyszerek 
várható hatására vonatkoznak 
(pl. szerkezet-hatás összefüggések). 
Ezek az információk származhatnak 
kémiai adatbázisokból, illetve tapasz-
talati úton nyert következtetésekből. 
A legjobb, ha a gyógyszerjelölt szin-
tézise a kétféle tudás egyesítésével in-
dul el. Ez kulcsfontosságú a gyors és 
költséghatékony munka érdekében. 
A kutatók általános tudásának részét 
képezik a különböző farmakofórok 
is, amelyek ismerete nagyban meg-
könnyíti a fejlesztés első szakaszának 
lépéseit. A farmakofór egy elkülö-
níthető, biológiai hatáshordozó 
strukturális egységet jelent a mole-
kulán belül.

Szigorú szabályok
Felmerülhet a kérdés, hogy egy új 
(originális) hatóanyag piacra kerülésé-
hez miért van szükség akár több, mint 
15 évre. Ennek oka, hogy a fejlesztés 

GYÓGYSZERKUTATÁS ÉS FARMAKOFÓROK

MITŐL HAT  
A HATÓANYAG?

alatt álló gyógyszerre számos vizsgá-
lat vár, amíg egyáltalán az emberi ki-
próbálásig eljut. Az alapvető cél an-
nak bizonyítása, hogy a gyógyszer 
valóban hatásos a vizsgált indikáció-
ban, és az okozott előnyös hatás jó-
val nagyobb a várható kockázatok-
nál. A gyógyszeripar tevékenysége 
mára már a legjobban ellenőrzött te-
vékenységek közé tartozik, de nem 
volt ez mindig így. A múlt tapasztala-
tai ugyanis – elsősorban a Contergan-
botrány – óvatosságra intették a szak-
embereket. A thalidomide nevű ható-
anyag az ötvenes évek végén jelent meg 
Nyugat-Németországban Contergan® 
néven mint recept nélkül kapható 
nyugtató és szorongásoldó, amit ter-
hes nők és kismamák is előszeretettel 
alkalmaztak. Azonban 1958-tól hir-
telen megnőtt a végtag nélküli, illet-
ve fejletlen végtaggal született új-
szülöttek száma, ezért 1961-ben 

visszavonták. Később kiderült, hogy 
a racém formában gyártott szernek 
csak az egyik enantiomere volt fele-
lős a nyugtató hatásért, a másik fejlő-
dési rendellenességet és idegrendszeri 
károsodást okozott. Az enantiomerek 
egymással fedésbe nem hozható tü-
körképi molekulapárokat jelentenek, 
amelyek teljesen eltérő biológiai akti-
vitással rendelkezhetnek. A racém for-
ma pedig arra utal, hogy a készít-
mény az enantiomerpár mindkét tag-
ját 50-50%-ban tartalmazta. A tragé-
dia után megszigorították a 
gyógyszerek forgalomba hozásához 
kapcsolódó szabályokat és még több 
követelménynek kellett megfelelni, 
mint azelőtt. 

Napjainkban természetesen csak a 
hatékony enantiomer kerülhet a ké-
szítménybe, és külön meg kell vizsgál-
ni a gyógyszerek hatását terhes nőkre. 
Ebből is látszik, hogy a mellékhatások 

Életminőségünk javítása, illetve a betegségek minél egyszerűbb és hatásosabb gyógyítása megosz-
tott társadalmunk közös érdeke, a gyógyszeripar számára pedig a kutatás-fejlesztés alapvető 
mozgatórugója. Ez az innovatív tevékenység egy kihívásokkal teli, összetett folyamat, amely 
során sok szakember dolgozik együtt. Szükség van többek között vegyészekre, gyógyszerve-

gyész-mérnökökre, gyógyszerészekre, biológusokra és orvosokra is.

A thalidomide hatóanyag (R) és (S) enantiomerjei. Míg az (R) enantiomer nyugtató hatású, 
addig az (S) különböző fejlődési rendellenességeket okozott magzatoknál a XX. század közepén. 
A tragikus esetek után a sztereoizomerek szétválasztása és külön vizsgálata alapkövetelménnyé 

vált olyan gyógyszerjelöltek esetén, amelyek izomerkeveréket tartalmaznak.
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enzimaktivitás és keringési rendszer, 
valamint ezekkel összefüggésben a 
kipróbálandó hatóanyagjelölt várha-
tó tulajdonságai.

Hatáshordozók és modelljeik
A gyógyszerkutatás alapjainak rövid 
bemutatása után térjünk vissza a 
szintén a cikk tárgyát képező 
farmakofórokra, amelyeknek a felfe-
dező szakaszban van jelentős szere-
pük. Kombinálásuk például lehetősé-
get adhat többféle betegség egyidejű 
gyógyítására, ugyanazzal a gyógy-
szermolekulával. Ez csökkentheti a 
szükséges beveendő gyógyszermeny-
nyiséget, amelynek különösen idős-
korban lehet jelentősége a sokféle ha-
tóanyag együttes alkalmazásakor. 
A farmakofór (hatáshordozó) fogal-
mát 1909-ben Paul Ehrlich német 
orvos, farmakológus vezette be, 
mint azon szerkezeti elemek összes-
ségét, amely a gyógyszer biológiai 
hatásához szükséges alapvető tulaj-
donságokat hordozza. Később ez a 
megfogalmazás azzal egészült ki, 

hogy a farmakofór egy molekulán 
belül elkülöníthető szerkezeti egység, 
amelyeket a receptor kötőhelye felis-
mer, és amely felelős a biológiai vá-
lasz kiváltásért. A receptorok a külön-
böző endogén (belső eredetű, szerve-
zetből származó) hírvivő anyagok és 
gyógyszerhatóanyagok kötőhelyei. 

A farmakofór nem egy konkrét mo-
lekulát jelent, hanem jellemzők összes-
ségét, amelyek leírják az adott receptor-
ral való kölcsönhatás általános moleku-
láris tulajdonságait. A farmakofór tehát 
olyan molekuláris tulajdonságok ösz-
szessége, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy egy ligandumot a receptor felis-
merhessen. A receptorhoz kapcsolódó 
molekulát ligandnak vagy ligandumnak 
nevezzük.

Az IUPAC a farmakofórt úgy ha-
tározza meg, hogy „a sztérikus és 
elektronikus tulajdonságok együtte-
se, amelyek szükségesek az adott bi-
ológiai célponttal való optimális köl-
csönhatások biztosításához és a bioló-
giai válasz kiváltásához (vagy blokko-
lásához)”. (A IUPAC az International 

feltérképezése kulcsfontosságú sza-
kasz egy új gyógyszer bevezetésénél. 
Ez a fázis egyébként a már piacon lé-
vő új gyógyszerek esetén is folytató-
dik azáltal, hogy a betegek visszaje-
lezhetnek a gyártónak, amikor vala-
milyen, a gyógyszer szedésének 
tulajdonítható kellemetlen, vagy 
nem várt hatást tapasztalnak saját 
magukon (il letve ismerősükön, 
hozzátartozójukon). A szakemberek 
számára fontos minden ilyen jelle-
gű információ, a folyamatosan 
frissülő statisztikai adatok alapján 
ugyanis módosítható a gyógysze-
rek mellékhatás-profilja, ezáltal a 
biztonságosság folyamatosan nö-
vekedhet. A farmakovigilancia így a 
biztonságos gyógyszeralkalmazás 
nélkülözhetetlen tevékenységének 
tekinthető. Feladata az előny/kocká-
zat viszony folyamatos követése a 
gyógyszerek teljes életciklusa során.

Laborban és állatokban
A biztonságosság azt is megkívánja, 
hogy egy új hatóanyagot először ál-
latokon próbáljanak ki. A fejlesztés 
alatt álló gyógyszer ebben a fázisban 
találkozik először élő szervezettel. 
Ekkor nemcsak a várt (és nem várt) 
hatásokat figyelik, hanem vizsgál-
nak számos farmakokinetikai paramé-
tert is a gyógyszerjelölt felszívódásá-
val, szervezetbeni eloszlásával, meta-
bolizmusával, és kiürülésével kapcso-
latban. Fontos tehát, hogy mind 
laboratóriumi körülmények között 
végzett (in vitro) vizsgálatok, mind 
állatokon végzett (in vivo) kísérletek 
szükségesek a szervezetre gyakorolt 
hatás vizsgálatához. Mindazonáltal 
az állatkísérletek legfontosabb szere-
pe kétségkívül a gyógyszerjelöltek 
toxikológiai tesztelése, ami elengedhe-
tetlenül szükséges az emberi kipró-
bálás előtt. A krónikus toxicitás-
vizsgálatok Európában 2 évig is tart-
hatnak legalább két olyan emlősálla-
ton, amelyeknek legalább egyike 
nem rágcsáló. Az állatkísérletek leg-
gyakoribb fajpárosítása egy rágcsáló 
(egér, patkány, hörcsög, tengerimalac 
stb.) és egy kutya. További lehetőség a 
sertés (mikrosertés) és a főemlős (ma-
jom) – utóbbi elsősorban a preklinikai 
vizsgálatok záró szakaszában. Az ál-
lat kiválasztásában számos szempont 
játszik szerepet: a kérdéses állatfaj-
ra jellemző gyomor-bél–rendszer, 

A gyógyszerkutatás során a humán fázisú vizsgálatokat mindig megelőzik az állatkísérletek, 
amelyek szükségesek a gyógyszerjelölt ártalmatlanságának bizonyításához és esetleges 

mellékhatásainak feltárásához. A vizsgálatokat olyan állatfajokon végzik, amelyeknél a gyógyszer 
metabolizmusa hasonló az emberéhez (pl. patkány, kutya, majom).

A receptoriális kötődés modellezése. A receptorok a sejtek felszínén vagy belsejében 
elhelyezkedő, aminosavakból felépülő makromolekulák (fehérjék), amelyekhez bizonyos 

anyagok – például hormonok vagy gyógyszerek – szeletíven képesek kötődni. Az ábrán az 
látható, ahogy az adott ligandum kapcsolódik a sejtmembrán egyik receptorfehérjéjéhez, ami 

konformációváltozás után elindítja a specifikus biológiai választ, illetve élettani hatást.
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felfedezésével és fejlesztésével kap-
csolatos általános költségek csök-
kentése.

Összefoglalásként elmondható, hogy 
a farmakofóroknak fontos szerepe 
van a gyógyszerkutatás felfedező sza-
kaszában, hiszen ismeretük nagyban 
segíthet a terápiás célponton ható 
gyógyszer megtalálásában, kombiná-
lásuk egy molekulán belül pedig 
csökkentheti a különálló gyógyszer-
hatóanyagok szükséges dózisát. Mind-
azonáltal a gyógyszerfejlesztés össze-
tett struktúrájában a szerepük csak 
kiindulási pont lehet, ismeretük szük-
séges, de nem elégséges egy új gyógy-
szer kifejlesztéséhez. A kutatóknak 
rengeteg más paramétert is figyelem-
be véve kell dönteniük egy potenciális 
jelölt további vizsgálatáról, vagy elve-
téséről. A statisztika azt mutatja, hogy 
mintegy 50 000 molekula előszűrése 
és néhány száz molekula részletesebb 
vizsgálata eredményez egy olyan ve-
gyületet, amely gyógyszerfejlesztésre 
alkalmas. Azonban ez még korántsem 
jelenti azt, hogy gyógyszer lesz belőle. 
A hosszú vizsgálatok után a hatóanyag 
csak akkor kerülhet ki a piacra, 
ha szakmai értékelés alapján az enge-
délyre illetékes hatóság igazolja a minő-
ség – ártalmatlanság – hatékonyság telje-
sülését. A hazai gyógyszerhatóság az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

Keglevich András
gyógyszervegyész-mérnök,  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem VBK Szerves Kémia  

és Technológia Tanszék

Union of Pure and Applied Chemistry 
(Nemzetközi Elméleti és Alkalma-
zott Kémiai Szövetség) rövidítése. 
Legfőbb feladata az egységes nem-
zetközi kémiai nómenklatúra (neve-
zéktan) kialakítása.)

A farmakofórok lexikális ismerete 
önmagában kevés lehet, ezért a szak-
emberek manapság inkább farmakofór-
modellek megalkotásával foglalkoznak. 
Ezeket utána széles körben használják a 
potenciális hatóanyagok és hipote-
tikus molekulák farmakológiai ak-
tivitásának becslésére. Egy farma-
kofórmodell megmagyarázza, hogy 
a szerkezetileg változatos ligandumok 
hogyan kötődhetnek ugyanahhoz a 
receptorhoz. Jellegzetes farmakofór-
jellemzők lehetnek például hidrofób 
(víztaszító, apoláris) molekularé-
szek, aromás gyűrűk, il letve hid-
rogénkötésre alkalmas strukturális 
egységek. A modern számítógépes 
gyógyszerfejlesztésben (in silico mód-
szerek) a farmakofórokat egy vagy 
több, azonos biológiai aktivitású mo-
lekula alapvető tulajdonságainak 
meghatározására használják. A kü-
lönféle kémiai vegyületek adatbázisá-
ból ezután további molekulákat lehet 
keresni, amelyek azonos tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, azonos térbeli 
elrendeződéssel. Miután elkészült 
egy farmakofórmodell, felhasznál-
hatóvá válik potenciális új ligandumok 
keresésére különböző kémiai adatbázi-
sokból. A kapott találatok jó jelöltek 
lehetnek a gyógyszerkutatás első fázi-
sában. A legígéretesebb jelöltek meg-
határozásának fő célja az új gyógyszer 

A gyógyszerkutatás lépései. A kezdeti szakaszban a legfontosabb a biológiai célpont és az 
ehhez kötődő vezérmolekula (lead compound) kiválasztása. A legjobb tulajdonságokkal 
rendelkező vezérmolekula eredményes preklinikai, majd klinikai vizsgálatok után kerülhet 

terápiás alkalmazásra.

Nyelv és Élet

Állatos családnevek

Szinte mindnyájunknak akad ismerőse, 
akinek a családnevében állatnév szere-
pel. A Farkas, Róka, Szarvas, Őz, Med-
ve nevű famíliák mellől a madarak 
sem hiányoznak: Sas, Sólyom, Héja, 
Kánya, Holló, Varjú, Szarka… És a sze-
lídebbek: Galamb, Rigó, Fecske, Cinege.

Böngészhetem a telefonkönyvet akár 
napokig, nem találok olyan család-, ré-
gebbi szóval vezetéknevet, mint például 
Kutya, Ló, Marha, Tehén, Disznó, Bir-
ka, Kecske, Bivaly… A madarak közül 
sem röppen a memóriámba a Tyúk, 
Kacsa, Liba vagy Lúd, Pulyka. Előfor-
dul névadóként, igaz, csak ritkán, e fa-
jok hímje: Kakas vagy Kokas, illetve a  
Bak, Bika, Kos. Az utóbbival esetleg a  
Kossa és Kossuth  név is összefügghet. 

Mint oly sok horgas kérdésre, erre 
is a lélektan, az emberismeret szol-
gálhat magyarázattal. 

Háziasított jószágainkat, köztük a 
körünkben élő háziállatokat többnyi-
re kedveljük. Erejüket, tejüket, húsu-
kat, gyapjukat, sertéjüket, tojásukat, 
tollukat felhasználjuk. A kutya hűsé-
gét, ügyességét, számos jó tulajdon-
ságát évezredek óta élvezzük. 

De egyiküket sem becsüljük.
A sast, a sólymot, a kányát, a szarvast, 

az őzt, a farkast azonban még tisztelni is 
hajlandóak vagyunk.  Miért? Talán 
mert természetes élethelyzetükben sza-
badnak, tőlünk, emberektől független-
nek látjuk őket. Élhetik a maguk életét. 

Igyekszünk persze néhány egyedü-
ket ketrecbe, kalitkába zárni. Ám az 
ilyesmi inkább miránk vet rossz 
fényt, mint rájuk. 

A háziasítottak között van azért 
egy kivétel: a Bárány. Valószínű, 
hogy a múltban az ifjú birka köz-
mondásos szelídségével ruházták fel 
egyik-másik ősünket. A vallás is 
közrejátszhatott a névadásban.

Emlékeimből előnyerít Ló Szerafin, 
Lázár Ervin fantáziájának teremt-
ménye. Ő bizony jogosan viselheti a 
szokatlan családnevet.

De csak a mesében.
gyárfás endre

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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K i volt Bendefy László, és mi 
késztette arra, hogy emléket 
állítson az első magyar Ázsia 

utazónak – ahogy egyszer ő maga fo-
galmazott? Sokan egy olyan régmúlt 
történelmi esemény, mint Juliánusz 
útjának bemutatása kapcsán úgy gon-
dolnák, hogy Bendefy László törté-
nész volt, de nem, valójában két diplo-
mával rendelkező műszaki ember. 

Még nem is érettségizett, amikor 
merészen levelet írt terveiről az akkor 
már hírneves földrajzprofesszornak, 
Cholnoky Jenőnek. A jeles tudós na-
gyon kedvesen fogadta a fiatalember  
érdeklődését és azt a véleményét 
mondta neki,  hogy Földünk titkait 
nem ismerheti meg igazán az, aki 
azokat nem mérnöki szemlélettel 
kutatja. A tanácsot megfogadva 
érettségi után beiratkozott a Kir. József 
Műegyetem általános mérnöki kará-
ra, de emellett rendszeresen bejárt a 

Pázmány Péter Tudományegyetem 
földrajz, geológia és őslénytan elő-
adásaira is. Közben, hogy gyakorlati 
tapasztalatokat is szerezzen, meg-
nyerte a Vasvármegyei Múzeum ve-
zetőit, hogy bekerülhessen az intéz-
mény Természetrajzi Osztályára tisz-
teletdíjas segédőrként. (Abban az 
időben a múzeológusokat nevezték 
„őr”-nek). Szabadidejében járta Vas 
megyét, kőzetmintákat gyűjtött, ős-
állatcsontok után kutatott. Vezette a 
baltavári őslénytani ásatásokat. Miu-
tán átvette mérnöki diplomáját, be-
iratkozott a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemre. A múzeumi munka 
során elért eredményeit és a terepen 
végzett gyűjtéseinek tapasztalatait 
fölhasználva egy félév alatt elkészí-
tette és beadta doktori értekezését 
(A vashegy csoport geológiája), amelyre 
summa cum laude minősítést kapott. 
Mindjárt megrajzolta ex librisét.

1928-ban megnősült, a következő 
évben pedig megszülettem mint 
egyetlen gyermeke. A húszas évek vé-
gének nehéz anyagi helyzetében bizo-
nyára családalapítási gondjai terelték 
arra, hogy a kedves múzeumi munká-
nak lassan búcsút mondjon. Néhány 
rövid kitérő után meghívás alapján a 
biztos kenyeret igérő Állami Földmé-
résnél helyezkedett el. Már az első 
években, amikor kollégája, Gárdonyi 
Jenő régi és újabb szintezések eredmé-
nyeit hasonlította össze, felfigyelt arra, 
hogy kollégájának térképvázlata és az 
ország földtani szerkezete között ösz-
szefüggés mutatkozik.

1933-ban ifjúkori álmainak megva-
lósulása csillant fel, ugyanis a Földraj-
zi Társaság elnöksége kutatóutat ter-
vezett annak tisztázására, hogy van-e 

a mélyben szerkezeti összefüggés az 
Alpok hegyrendszere és az északke-
let-afrikai hegyvidék közt és őt kér-
ték fel a „Magyar Tudományos Af-
rika Expedíció” megszervezésére. 
Az olasz kormány a célba vett terüle-
ten petroleum vagyont remélve  je-
lentős segítséget ígért a vállalkozás-
hoz. Mivel az olasz támogatás anya-
gilag nélkülözhetetlen volt az expedí-
ció lebonyolításához, annak biztosítása 
érdekében Bendefy az előkészítés so-
rán többször kiutazott Rómába. 
Közbenjárása az olasz hatóságoknál 
akkor sikerrel járt, amikor azonban 
már az expedíció indítására került sor 
és László már Tripoliban várt az utá-
na induló gépkocsira, a francia-olasz 
erőviszonyok számukra előnytelen 
alakulása folytán Olaszország kény-
telen volt lemondani a kutatni szán-
dékolt területről és menet közben 

1 1 5  É V E  S Z Ü L E T E T T  B E N D E F Y  L Á S Z L Ó

JULIÁNUSZ SZOBRÁNAK 
MEGÁLMODÓJA

Nyolcvankét évvel ezelőtt a budai vár látképe egy nagyszerű szoboralkotással gazdagodott: 
1937. június 27-én avatták fel a Halászbástyán a dominikánus Juliánusz barát szobrát, amely ma is 
emlékeztet arra, hogy honnan érkeztünk mai hazánkba. Ma már kevesen tudják, hogy ki volt a szobor 
létrehozásának indítványozója, a megvalósítás fáradhatatlan szervezője és anyagi támogatója, 

Dr. Bendefy László mérnök és geológus, aki már negyven éve nincs közöttünk.

Cholnoky Jenő, 1922
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sok nélkülözésbe és szenvedésbe ke-
rült út részleteit, amelyre Juliánusz 
három szerzetes társával és királyi kí-
sérettel indult, majd ahonnét magára 
maradva egyedül tért vissza. Nőttön 
nőtt csodálata az emberfeletti teljesít-
ményt véghez vitt dominikánus iránt 
és egyre erőseben megérett ben-ne a 
gondolat, hogy ennek a rendkívüli 
embernek Magyarországon méltó 
emléket kellene állítani.

A véletlen úgy hozta, hogy a Colle-
gium Hungaricumban, a magyar 
művészek, kutatók római szállásán 
lakott ugyanakkor egy tanulmány-
úton ott tartózkodó szobrász is, 
Antal Károly, aki fiatal kora ellenére 
már jó nevet vívott ki magának Ró-
mában. „Az örök városban rendezett ki-
állításokon szereplő műveiből több dara-
bot a Vatikán, klasszikus szépségű, an-
tik stílusú szent Péter-fejét pedig az 
olasz kormány vásárolta meg. Úgy érez-
tem, benne megtaláltam azt a művészt, 
aki Juliánusz alakját és emlékművét hi-
vatottan örökítheti meg” – írja Bendefy 
László. Ráadásul „Antal Károly bará-
tom, akire átragadt lelkesedésem, hajlan-
dónak mutatkozott arra, hogy a szobrot 
minden tiszteletdíj nélkül, csupán a fel-
használt anyagok és modellek díjazása 
ellenében mintázza meg. Azonnal hoz-
záláttunk a tervek elkészítéséhez.”

1936 januárjában vitte el Bendefy 
László a Cholnoky Jenő elgondolása 
alapján elkészült mintát a Domonkos-
rend magyarországi tartományfőnö-
kéhez azzal, hogy ezt a szobrot a jubi-
leumi esztendők alatt meg kell valósí-
tani! Hogy a kivitel ne ütközzék anya-
gi nehézségekbe, felajánlotta erre a 
célra „Az ismeretlen Juliánusz” című 
munkájának tiszta jövedelmét! Ez a 
felajánlás fedezte a költségek felét, a 
fennmaradó összeget pedig az Actio 
Catholica, a M. Kir. Vallás- és Közok-
tatási Minisztérium, Budapest Székes-
főváros és néhány lelkes magánember 
adománya. A szobor helyéül az egykori 
budai domonkos templom szentélyé-
nek maradványai mellett, a Halászbás-
tya északi szárnyát jelölték ki. Itt került 
sor a következő év június 27-én, Szent 
László király ünnepén fényes külsősé-
gek között a szobor felavatására.

A Richardus által lejegyzett 
beszámolóról Bendefy az is-

mert másolati példányok összeveté-
sével új fordítást készített, amelyet má-
ig a leghitelesebbnek ismernek el. 

visszavonta a támogatásra vonatkozó 
ígéretét. Emiatt a vállalkozást nem si-
került végrehajtani.

Az Afrika expedíció szervezése egy-
beesett egy hazai jubileumi időszak-
kal: Juliánusz barát hét évszázaddal az-
előtt megtett kétszeri utazására 1935-
1938 között emlékezett az ország. 
1934-ben Bendefy már maga is köze-
lebbről kezdett foglalkozni Juliánusz 
testvér utazásával. Ekkor még első-
sorban az érdekelte, milyen ismeretlen 
területeket járt be a hős szerzetes, aki 
azért indult, hogy Ázsiában maradt 
véreinket megkeresse és megtérítse, 
jelentéséből milyen földrajzi ismerete-
ket lehet összegyűjteni. Mint terepen 
dolgozó geológus és mérnök közvet-
len tapasztalatain keresztül át tudta 
érezni a sivatagi vidéken való ötven 
napos átutazás gyötrelmeit és értékelni 
tudta a szerzetes teljesítményét. Ilyen 
előzmények után, míg az expedíció 
előkészítése miatt és a támogatás meg-
szerzésében reménykedve Rómában 
tartózkodott, szabadidejét a Vatikán 
levéltárában töltötte Juliánusz küldeté-
sét leíró kútfők után kutatva. Ennek 
során elsősorban Juliánusz jelentését 
vizsgálta, amelyet a barát, útjáról visz-
szaérkezve Rómában személyesen 
mondott tollba Richardusz szerzetes-
nek, aki azt „De facto Ungariae Magno” 
(Nagy Magyarország Létezéséről) 
címmel jegyezte le. A jelentés különös 
módon a „Liber Censuum” néven is-
mert pápai adókönyvbe került és ez ál-
tal maradt az utókorra. 

A kódex tanulmányozása közben 
Bendefy mind mélyebben megismer-
te a közel két esztendőbe, hihetetlen 

1942-ben addigi kutatásainak elisme-
réséül Hóman Bálint kultuszminisz-
tertől kapott ösztöndíjjal ismét kijutott 
Rómába, ott remélt további forrás-
anyagok felkutatására. Ekkor többek 
között számos pápai levelet talált, ame-
lyek a kaukázusi Jeretány magyar feje-
delem székvárosának, Madzsar város 
püspökeinek tevékenységére vonat-
koznak. Megállapította és bizonyította, 
hogy ez az ország, Kummagyaria, ahol 
Anjou királyainkkal egyidőben élt az 
említett Jeretann fejedelem, nem lehe-
tett azonos a Juliánusz által megtalált 
Magna Hungáriával, hanem a Kauká-
zus északi lábánál. a Kuma folyó men-
tén terült el. Tanulmányútjának ered-
ményeit a „Kummagyaria, A kaukázusi 
magyarság története.”, és „A Magyarság 
Kaukázusi Őshazája – Geretyán Orszá-
ga” című munkáiban adta közre. Ezek-
ben a könyvekben a XIV. században a 
Kaukázus hegység északi lankáin élő 
magyar népesség és fejedelmük, 
Jeretann életéről tudósított. Tanul-
mányútjának a Juliánusz jelentései-
vel  kapcsolatos eredményeit a 
„Magna Hungaria és a Liber Censuum” 
című munkájában adta közre. Ez utób-
biban részletes képet adott az összes 
kódexről, amelyekben Richardus 
beszámolója szerepel és kielemezte, 

Ex libris, 1929

A szobor az avatáskor, 1937
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hogy miképpen kerülhetett Juliánusz 
jelentésének eredeti példánya a pápai 
kincstár adókönyvébe. Ez utóbbi köny-
vének átdolgozott kiadása nemrég je-
lent meg a vasvári Bendefy László 
Városi Könyvtár gondozásában.

Bendefy Lászlót a hazánk törté-
nelmébe tett kitérője egyáltalán 

nem gátolta abban, hogy kenyérke-
reső szakmájában is jelentős eredmé-
nyeket mutasson fel. Már a szegedi 
kirendeltségnél töltött időt is ide ért-
ve, a háromszögelő hivatalnál eltöl-
tött években gyakorló geodétaként 
módja volt szakmájának legapróbb 
részleteit is alaposan megismerni a 
mindennapi életben. Előbb az orszá-
gos háromszögelési hálózat részére 
épített újjá és mért be gúlákat, majd 
a szintezés területén dolgozott. 
Munkája révén szinte az egész orszá-
got bejárta. Iskolai szünetben ma-
gam is láthattam, amint például az 
éppen visszatért Délvidék dunai gát-
jain, vagy a Borgói-havasok között 
kanyargó országúton vitte kilométe-
reken keresztül műszerállásról mű-
szerállásra teodolitját, majd este, né-
ha petróleumlámpa fényénél végezte 
el számításait és naplózta a mérések 
eredményét. Amerre járt, a vidék 
népével mindig azonnal szót értett, 
szívesen látott vendég volt falusi 
portákon, néha beteg gyermekhez 
hívták a „doktor urat”, gyakran és 
szívesen orgonált vasárnapi miséken 
a helybéli templomban.

A mai korban már nehéz elképzelni 
azt a hatalmas munkát, amelyet a há-
romszögelő mérnökök végeztek a ko-
rabeli út- és szállítási viszonyok között 
az akkori műszerezettséggel, nem be-
szélve a számításokról, annak érdeké-
ben, hogy egy országos alappont ko-
ordinátáit meghatározzák. Az akkori  
több hónapos gúlaépítési, mérési és 
számítási munka ma a Global 
Positioning System (GPS) korában már 
csak néhány percet igényel. Ezt a 
munkát végezte egészen Budapest 
ostromáig, amit családunk budai ott-
honában élt át. Mikor 1945 januárjá-
ban a ház többi lakójával együtt a még 
harcoló orosz katonák elvitték „kicsi 
robot”-ra, egy német gránáttól súlyo-
san megsebesült. Hosszú ideig feküdt 
kórházban kritikus állapotban, míg 
végül legyengülten bár, de gyógyul-
tan hazatérhetett és ősszel munkához 
láthatott régi munkahelyén.

A háború után 1946 őszén megbí-
zást kapott mint geológus, az állami 
monopóliumot jelentő ásványi nyers-
anyagok felkutatása céljából egy új 
ügyosztály megszervezésére és veze-
tésére. Két és fél éves működésének 
eredménye volt a felsőcsatári talkum 
bánya, valamint a jód tartalmú 
sóshartyáni Jodaqua gyógyforrás fel-
tárása és üzembe helyezése. Ezért 
műszaki főtanácsossá nevezték ki és 
Kossuth  díjnak megfelelő rendkívüli 
jutalomban részesítették. Az ügyosz-
tályt 1949-ben beolvasztották az 
Iparügyi Minisztérium bányászati 
osztályába, Lászlót pedig megbízták 
az Országos Felsőrendű Szintezés ve-
zetésével a Budapesti Geodéziai és 
Térképészeti Vállalat keretében.

A tudományos és gyakorlati geodé-
zia számára igazán maradandót alko-
tott a felsőrendű szintezés területén. 
Feladatul kapta a II. világháború so-
rán javarészt elpusztult, amúgy sem 
megfelelő szintezési alaphálózat he-
lyett az ország új, korszerű magassági 
alappont hálózatának létrehozását. 
Új megbízatását a háború alatt el-
pusztult műszerállománnyal, siralmas 
állapotban vette át. 1949-ben az egész 
szintezési szolgálatot újjászervezte és 
ellátta a legkorszerűbb műszerekkel 
és laboratóriumi felszerelésekkel. 
Feladatát a tőle megszokott precizi-
tással, maradandó minőségben oldot-
ta meg. Kiépítette az ország szintezé-
si főalappont-hálózatát és azt rövid 
idő alatt olyan minőségi színvonalra 
emelte, hogy azt a Nemzetközi Geo-
déziai Unió világviszonylatban a rang-
elsők közé sorolta. Az ő irányításával 
létrehozott hálózatot a szakzsargon 

napjainkban is Bendefy-féle hálózat-
nak nevezi, ennek pontjait Bendefy 
pontoknak hívják.

Mint geológusnak, szintezési mun-
kásságához szorosan kapcsolódott a 
jelenlegi földkéreg mozgások füg-
gőleges komponensének vizsgálata 
azaz, hogy az ismételt nagyon pon-
tos mérések közt eltelt időben 
mennyit mozdult el a talaj. Ennek 
nagyon izgalmas példája volt, ami-
kor mérnökei 1956-ban Dunaha-
raszti környékén végeztek szintezést 
oly módon, hogy egy irányba elin-
dulva hurok vonalban haladtak és a 
kiindulási pontra kellett visszaérkez-
niük. Visszaérkezve a kiindulási ma-
gassági értéket kellett volna kapni-
uk, ez alkalommal azonban attól 
különböző értéket mértek. László 
ezt nem fogadta el, újra mérette 
az egész, több kilométeres hurkot. 

Szintezés Tihanyban, 1950

A Balatonról szóló könyv, 1972
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Az új, nagyon gondos mérés ismét 
eltérést mutatott az induló értékhez 
képest. Még egy ismétlést rendelt el 
és amikor az is ilyen eltéréssel végző-
dött, már fegyelmi vizsgálatot akar-
tak indítani hanyag munkavégzés 
miatt. Ekkor, 1956. január 12-én 
hajnalban 5,6 erősségű  földrengés 
következett be a térségben igazolva, 
hogy a mérések pontosak voltak, 
csak közben a talaj elmozdult alat-
tuk! A földrengés tapasztalatait érté-
kelve felfigyelt a rengést megelőző 
és az azt követő földkéreg-deformá-
ciók létezésére és rámutatott ezek 
meghatározásának lehetőségére és 
módszerére. Bebizonyította, hogy 
geodéziai mérésekkel követni lehet, 
„láthatóvá” lehet tenni a földkéreg 
mozgásainak folyamatát. Foglalko-
zott a szkopjei földrengés hazai ha-
tásaival, megállapításai eredménye-
képp a Délszláv Tudományos Akadé-
mia tagjai sorába választotta.

Bendefy László 1959-ig volt a felső-
rendű szintezés vezetője. Ezt követő-
en a Vízügyi Tudományos Kutató 
Intézet (VITUKI) munkatársa lett 

mint geodéziai szakértő, majd halá-
láig annak tudományos főmunka-
társa. Közreműködött a Magyaror-
szág folyóiról és tavairól készített 
Vízrajzi Atlasz elkészítésében. Másik 
nagy szakterülete a magyarországi 
tavak évszázados vízszintváltozásai-
nak kutatása. 1972-ben „A Balaton 
évszázados vízszintváltozásainak meg-
határozása…” című szakdolgozata 
alapján, amelyben 3000 évre vissza-
menően vizsgálta a tó történetét, el-
nyerte a földtudományok doktora 
akadémiai tudományos fokozatot.

Munkásságának utolsó évtizedében 
fokozott érdeklődéssel fordult 

régi kéziratos térképek kutatása felé. 
Jelentős tanulmányokban foglalkozott 
az első kitűnő Magyarország térképet 
készítő Lázár deák személyével. Mun-
katársai segítségével tizenöt év alatt 
27 820 kéziratos térképet és 6200 mű-
emléki-műszaki tervet sikerült ösz-
szegyűjtenie és katalógusba vennie. 
A MTA kéziratos térképgyűjtemé-
nyében bukkant rá a neves vízren-
dező mérnök, a selmeci akadémia 
első vezetője, Mikoviny Sámuel 

feldolgozatlan térképeire. Utolsó 
nagy lélegzetű műve, a „Mikoviny 
Sámuel megyei térképei, különös tekintettel 
az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának 
Mikoviny térképeire” 1976-ban jelent 
meg. Legkedvesebb témája mégis halá-
láig a magyar őstörténet maradt. 
Bibliográfiája tanúsága szerint írott 
műveinek száma az 500-at is meg-
haladja. Ezek közül a legfontosabbak 
jegyzékét a születésének 100. évfordu-
lójára kiadott Emlékkönyv tartalmazza.

1972. január elsején nyugalomba 
vonult, ez azonban nem hozott vál-
tozást munkatempójában, napi 
4-5 órai alvásnál többet továbbra 
sem engedélyezett magának. Talán 
csak valamivel gyakrabban tért be a 
kedvenc Bambi presszóba, hogy ba-
rátaival találkozva kötetlenül beszél-
je meg  a szakma – mindegyik szak-
ma – és a világ dolgait. Még tele 
volt ambícióval és tervekkel, mi-
kor 1977. augusztus 13-án kérlel-
hetetlenül megállította örök mun-
kálkodását a halál. 

Bendefy István
vegyészmérnök, a földrajztudós fia

ECSETVONÁSOK  BENDEFY-BENDA LÁSZLÓ  
PORTRÉJÁHOZ

Az Antal Károly szobrászművész által elkészített Juliánusz szobor az első magyar fel-
fedező utazó emlékét örökíti meg a Budai Várban található Hilton szálló dominikánus 
udvarában. A szobor az évtizedek során közismert és népszerű jelképpé magaszto-
sult, s a Magyar Földrajzi Múzeum logóján is látható a művész hozzájárulásával.

Antal Károly személyesen mondta el e sorok szerzőjének, hogy Bendefy-Benda 
László kitartása és áldozatkészsége nélkül e műalkotás nem készülhetett volna el. 
Mesterével, Cholnoky Jenővel együttműködésben intézte az engedélyeket, írta a kér-
vényeket, folytatta a tárgyalásokat. Ő győzte meg a hivatalos szervek képviselőit a 
szoborállítás fontosságáról. Nem törekedett a reflektorfényre, szerényen dolgozott a 
háttérben, de mindenre figyelt, s fáradhatatlanul dolgozott.

A hazai tájak kutatásában vissza-visszatérő témája volt a Balaton partvonal változá-
sainak vizsgálata. Részletesen elemezte Mikoviny Sámuel térképeit, a vízfolyások vál-
tozásainak kéziratos dokumentumait. Elméleti munkássága mellett a terepkutatásban 
is kiemelkedő teljesítmények fűződnek a nevéhez.
Afrika magyar felfedező utazóira vonatkozó írásai közül kiemelendő a Magyar László 
munkásságát bemutató könyve. 

Szerény, szorgalmas, rendkívül termékeny, alkotó emberként élte le az életét. Nem 
tört magas pozíciókra, nem élt a rang bűvöletében. Az értékek feltárását és bemuta-
tását tekintette életcéljának. Számos tudományos szervezet, köztük a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Magyar Földrajzi Társaság életében is aktívan részt 
vett. E gondolkozás és életfelfogás  jegyében született több ezer nyomtatott oldalt ki-
tevő, a geográfia, a geodézia, a geológia, a paleontológia, a tudománytörténet, az ős-
történet, a muzeológia, a térképészet és a műszaki tudományok területére kiterjedő 
hatalmas  életműve ma is példa és szellemi kincsesbánya lehet számunkra.

KuBasseK János
a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
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A téma megismerése kapcsán 
érdemes tisztázni a fogalma-
kat. A közösségi lakhatás azt 

jelenti, hogy az emberek nem pusztán 
egymás mellett élnek egy társasház-
ban, hanem azon belül egy közössé-
get hoznak létre. Ehhez szükség van 
közösen használható terekre, melyek 
amellett, hogy valamilyen hasznos 
funkciót töltenek be, találkozási 
pontként szolgálják az ott élőket. 

Falansztertől a közösségi 
házig

Ez az elképzelés nem újkeletű. Már a 
XIX. századtól kezdve, különböző 
társadalmi, kulturális, politikai hatá-
soktól vezérelve felmerültek egymás-
tól minimálisan eltérő közösségi lak-
hatási modellek. Az első ipari forrada-
lomnak köszönhetően tömegesen köl-
töztek kistelepülésekből városokba, 
hogy szerencsét próbáljanak. Az ak-
kori városok nem voltak felkészülve 
az ilyen mértékű népességáramlásra. 
Szinte minden városban jellemzővé 
vált a lakáshiány. Charles Fourier, 
francia filozófus, a helyzet megoldá-
sát falanszterek építésében látta. Ezek 
az épületek kétezer fő befogadására 
lettek volna alkalmasak és az épület 
középső részén étkező, könyvtár, téli-
kert és különböző műhelyek is helyet 
kaptak volna. Az elképzelés a filozó-
fus élete során nem tudott megvaló-
sulni, viszont elméletének számos kö-
vetője akadt a későbbiekben. Ezek kö-
zül fontos kiemelni az 1920-as évek 

oroszországi avantgard építészet kép-
viselőit, akik az addigi társadalmi be-
rendezkedést szerették volna megvál-
toztatni a terveikkel. Munkásságuk 
nyomán létrejöttek az első kom-
munaházak, melyek közül az egyik 
legkiemelkedőbb Moisei Ginzburg 
Narkomfin épülete. A fourier-i elveket 
követő házban volt étterem, tornate-
rem, könyvtár és tetőkert is. Tulajdon-
képpen ez úgy működött, mint egy kis 
város a nagy városban. Ilyenek voltak a 
híres francia építész, Le Corbusier 

megvalósult Unité épületei is a II. vi-
lágháborút követően. Ezek 1800 főt 
befogadó, rengeteg szolgáltatást ma-
gukba foglaló lakóépületek voltak, 
melyek a háború nyomán elpusztult 
lakásállomány kiváltására jöttek létre. 

A  M I S K O L C I  K O L L E K T Í V  H Á Z  T A N U L S Á G A I

KIS VÁROS  
A NAGYVÁROSBAN

A közösségi életforma egyre népszerűbb, bármilyen területre is gondol az ember. Utazáshoz közös-
ségi autós, biciklis alkalmazásokat használunk. Az üres belvárosi telkeken közösségi kerteket 
hozunk létre. Szinte minden használati cikket ki lehet bérelni rövid időszakra a ruhától kezdve a szer-
számgépekig. A munkavégzés területén az egyik legnépszerűbb új trend a közösségi irodák létrejöt-
te. Bécsben komplett városrészeket építenek a közösségi lakhatás jegyében (Aspern). Úgy gondo-
lom, hogy az alábbiak tükrében fontos megismerni az egyik első ilyen hazai kezdeményezést. 
A történetén keresztül le lehet szűrni a tanulságokat, a pozitív és a negatív tényezőket, amely új 

alapot adhat egy új kísérletre a jelenkorban.

Charles Fourier falanszterének perspektívikus ábrázolása
(FORRÁS: VICTOR CONSIDÉRANT: DESCRIPTION DU PHALANSTÈRE ET CONSIDÉRATIONS 

SOCIALES SUR L’ARCHITECTONIQUE. 2E ÉDITION, 1848, PARIS)
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Miskolc nem csak a munkák meny-
nyisége és a városvezetés rugalmas-
sága miatt volt vonzó célállomás a 
pályakezdő építészek számára, ha-
nem a városban dolgozó neves épí-
tészek miatt is. Az Északmagyarországi 
Tervező Vállalatnál, vagyis az 
ÉSZAKTERV-nél kaptak munkát a 
fiatal építészek, ahol Plesz Antal ta-
nítványai, Bodonyi Csaba és Ferencz 
István mentorálta őket. 

Miután a Miskolc Városi Tanács be-
leegyezett a Kollektív Ház létrehozá-
sába, 1975-ben az ÉSZAKTERV ki-
írt egy házi tervpályázatot, melyen 
részt vehettek a beköltöző építészek is. 
A pályázatot végül Bodonyi Csaba és 
Ferencz István nyerte meg. Már maga 
a tervezés is szokatlan volt abban a 
korban, hiszen a tervek véglegesítésé-
ben is tevékenyen részt vettek a ké-
sőbbi lakók. Ennek eredményeként 
egy több szempontot figyelembe vevő 
épület valósult meg. Az ilyen típusú, 
lakókat bevonó munkafolyamatot a 
szaknyelv „közösségi tervezésnek” 
hívja és ez volt az egyik első megvaló-
sult magyarországi példa ezek közül. 

Az épület egy kétszintes, sorházak-
hoz hasonló elnyúló épület volt, melyet 
házgyári panelekből építettek fel. 
Ennek az volt a célja, hogy bemutas-
sák, hogy nem csak a megszokott, ma-
gas társasházaknál lehet alkalmazni ezt 
az egyébként monoton építési rend-
szert. Az elkészült épületnél a legfonto-
sabb az volt, hogy legyen tere a közös 
munkának. Ennek a szempontnak a 
teljesítése nehéz volt, hiszen az akkori 
ideológia nem tűrte az urizálást. Ezt az-
zal oldották meg, hogy a lakrészeket az 
akkor elterjedt panellakások méretéhez 
igazították, ami 54 m2 volt, és ezekből 
18 m2-t átcsoportosítottak a közös 

Az eddig felsorolt történeti példáknál 
közös, hogy mindegyik valamilyen 
ideológiaváltás és lakáshiány együttese 
miatt merültek fel. Nem volt ez más-
képp a Miskolcon megvalósult Kollek-
tív Háznál sem. Ez az épület a 70-es 
évek végén épült meg, a magyar poszt-
modern építészet korának elején, ami-
kor szinte minden alkotótevékenységet 
áthatott a kísérletező szellem. A mo-
dern építészetből való kiábrándulás új 
utak keresésére ösztönözte az építésze-
ket. Ebben a közegben határozott úgy 
egy 30 fős, a katonaság és az egyete-
men évei alatt összekovácsolódott, épí-
tészekből álló társaság, hogy közösen 
lépnek erre a formálódó pályára. Cél-
kitűzésük az volt, hogy a korábban lét-
rejött összetartó közösség az egyetem 
falain kívül is megmaradjon.

Fiatal építészek társasága
Miskolcon az új ipari város építése a 
70-es években javában folyt. Új város-
részek épültek fel (Vologda Városrész, 
Miskolc-Diósgyőr-Majlát Lakótelep) 
az iparosítás miatt megnövekvő lakás-
igény kielégítésére, paneles építési 
móddal. Hozzávetőlegesen az orszá-
gos beruházások 20-22 %-a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében valósult 
meg. Ehhez képest az ország 4500 
diplomás építésze közül 2500 dolgo-
zott Budapesten és csupán 80 fő tar-
tózkodott a megyében. Erre a helyzet-
re kellett megoldást találnia a Miskolc 
Városi Tanácsnak. A vezetés fülébe ju-
tott a feljebb említett építésztársaság 
híre. Bár az akkori politikai környe-
zetben az ilyen típusú kollektivitás, 
a közösségi szerveződések nem voltak 
kívánatosak, a gazdasági kényszer mi-
att partnerek lettek a fiatal építészek 
elképzeléseinek valóra váltásában.

terek javára. Így ugyan a lakások mére-
te csupán 36 m2 lett, de létre tudott 
jönni a 120 m2-es közös munkatér. 

A megvalósult épülettel az összes be-
költöző meg volt elégedve. A házba 
költöző gyerekek élvezték és kihasz-
nálták a nagy tereket. A közösségi tér 
napról napra változott, valamikor 
gyerekeknek játszókuckó készült, az-
tán a lakásokból kikerültek a rajztáb-
lák, először rendezetlen, aztán terve-
zett formában. A nagytérben is kiala-
kítottak egy konyhát a közös főzések-
re, ezt is használatba vették a lakók. 
Mindenki a tudása szerint hozzátett a 
közösség működéséhez, valaki elvá-
lasztó függönyöket varrt, valaki a 
hangosítást oldotta meg. Nem volt a 
közösségben vezéregyéniség, inkább 
az egyes tevékenységeknek lettek ve-
zetői, akik társakat találva meg tud-
ták valósítani elképzelésüket, legyen 
szó főzésről, egy esemény lebonyolítá-
sáról vagy bármi másról.

Lakóegyesület és pezsgő élet
A lakóknak már kezdetben volt egy 
elképzelésük a közös életük megszer-
vezésére. A lényege az volt, hogy a 
házat nem személyek bérelték a Mis-
kolc Városi Tanácstól, hanem egy 
egyesület, így kontrollálni lehetett a 
be- és kiköltözések rendjét, közösen 
lehetett döntéseket hozni a házzal és 
a házszabályokkal kapcsolatban. 
Egyfajta szervezeti keretbe foglalt 
lakógyűlésként lehet ezt elképzelni, 
amely gyakorolta a tulajdonlás jogát. 
Ezt TEAMPANNON Kollektív Lakó-
egyesületnek hívták és a beköltözést kö-
vetően 1979-ben hozták létre. A szerve-
zet felépítése úgy alakult ki, mint más 
egyesületeknél. A tisztségviselőket egy 
adott időre választották meg. A pénz-
ügyi háttér úgy nézett ki, hogy kere-
sőnként befizettek mai árfolyamon 

Kollektív Ház földszinti alaprajza
(FORRÁS: HTTP://EPITESZFORUM.HU/KOLLEKTIV-HAZ-HOSSZU-TAVU-MUKODESE)

Kollektív Ház közösségi tere
(FORRÁS: GOLDA JÁNOS FOTÓJA)
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körülbelül 62 000 Ft-ot, melyből kö-
rülbelül 12 000 Ft egyesületi tagdíj, a 
maradék 50 000 Ft pedig az egyéni és 
a közös helyiségek rezsidíjára ment. 
Ez az egész Házra vetítve azt jelentette, 
hogy havi szinten körülbelül 335 000 Ft 
maradt az egyesület pénztárában. 
Nem volt kitűzött célja ennek a pénz-
gyűjtésnek, mindig az aktuálisan felme-
rülő problémák megoldására szánt keret 
volt ez. Önmagában az, hogy ez a bérlé-
si forma létrejött az adott politikai kör-
nyezetben, felért egy csodával. 

Érdemes szót ejteni még arról, hogy 
hogyan használták munkára a Kol-
lektív Házat. Az épület nagytere al-
kalmas volt több 3-4-5 személyes pá-
lyázó team munkavégzésére anélkül, 
hogy ezek a csoportok egymás mun-
káját zavarták volna. Gyakran ugyan 
abban a témában készült párhuzamo-
san több országos nyilvános tervpá-
lyázat. A pályázatot készítő csopor-
tok az Északterves munkavégzés so-
rán alakultak, az eziránt fogékony 
szerkesztő-konstruktőrök, rajzolók 
csatlakoztak a ház lakóihoz, így ki-
alakult egy szakmai holdudvar.

A rendezvények fontos részei voltak a 
közös életnek. Ezek általában spontán 
módon, barátságok útján szerveződtek. 
Az írók és költők figyelmét is felkeltette 
a ház, megfordult itt Bereményi Géza, 
Csaplár Vilmos, Turcsány Péter, Balogh 
Attila, Fecske Csaba, Konrád György 
és még többen is. Nagyon sok és sokszí-
nű rendezvény valósult meg, de emel-
lett fontos említést tenni a ház bensősé-
ges ünnepeiről is. A lakásokban nem 
voltak nagyobb családot befogadni ké-
pes terek, ezért a családi események is 
elsősorban a közösségi térrészben lettek 
megszervezve. Voltak keresztelők, szü-
letésnapok, esküvők, szilveszteri mulat-
ságok, közös karácsony, mikulás ün-
nep, farsangi mulatság, kecskevágással 
egybekötött Mongol ünnep, Lennon 
est és előfordultak Kórus próbák is. 
Gyakoriak voltak a közös főzések, ahol 
mindig más-más vállalta magára a 
konyhafőnök szerepét, majd megkoro-
názták ezt egy közös étkezéssel. 

A házban levő élet tárgyalásánál ki-
kerülhetetlen kérdés a gyermekneve-
lés. A házba történő beköltözést köve-
tően a nagyterem berendezésénél a 
gyermekek közös játszórészének ki-
alakítása volt az elsődleges feladat. 
A gyerekek szemszögéből előnyösebb 
lehetett az, hogy otthon nem csak egy 

lakás várja őket, hanem egy inspirá-
lóbb, nagyobb tér, ahol vannak játszó-
társak, akikkel összebarátkozhatnak, 
ráadásul mivel a társaság is korban ha-
sonló emberekből állt, így a gyerekek 
is kortársak voltak. Az előzőekben 
felsorolt ünnepek és események a fel-
nőttek és gyermekek számára is meg 
tudták adni a közösséghez tartozás él-
ményét. Az elmondásokból az is kide-
rült, hogy egy-egy család esetleg elté-
rő nevelési elvei tudtak érvényesülni a 
kollektíván belül is. Fontos kérdés le-
hetett a határok felállítása, például 
meddig számít családinak egy ese-
mény és meddig közösséginek, vagy, 
hogy bele lehet-e szólni más nevelési 
elveibe. Ezek a kérdések sokszor ve-
zettek konfliktushoz. 

Fontos beszélni a párkapcsolatokról is. 
Gördülékenyen akkor tudott működni 
a közös élet, ha a párok mindkét tagja 
egyet tudott érteni a kollektív ház célja-
ival, a kollektív életformával. Ez sok 
esetben nem tudott megvalósulni kü-
lönböző okok miatt, így viszont valaki-
nek kompromisszumot kellett kötnie, 
ami már a kezdetekben feszültséghez, 
később adott esetben konfliktusokhoz, 
elköltözéshez vezetett. Emellett az is 
előfordult, hogy a nem építész végzett-
ségű partner nehezen tudott alkalmaz-
kodni a sajátos életritmushoz, amely a 
hivatástudattal végzett szakmagyakor-
lást jellemezte. Az, hogy ki mennyire 
tudott azonosulni az újszerű életformá-
val, hogyan tudta élvezni annak elő-
nyeit, illetve tolerálni a hátrányokat, 
természetesen elsősorban az adott em-
ber személyiségétől függött. A közös-
ség minden esetre igyekezett tompíta-
ni, feloldani a konfliktusokat, megol-
dást keresni azokra. A különleges-
nek számító életforma egyedisége, 

előnyei kompenzálták a nehézségeket, a 
megtartott rendezvények izgalmas él-
ményeket nyújtottak a Házban élőknek.

Megszűnő egység
A Kollektív Ház, mint építészeket tö-
mörítő, közösségi lakhatási és munka-
környezet, az 1990-es évek közepéig 
működött. A megszűnés elsősorban két 
tényezőnek köszönhető. A rendszervál-
tást követően megszűntek az állami épí-
tész vállalatok, így az ÉSZAKTERV is. 
A közös munkahely megszűnésével az 
építészek saját irodákat alapítottak, így 
viszont egymás riválisává váltak. A má-
sik tényező a privatizáció. 1992-től a vá-
ros elkezdte értékesíteni a Kollektív 
Ház lakásait. Ennek köszönhetően be-
kerültek nem építészek is, így megszűnt 
a szakmailag egységes közeg. Ettől 
kezdve az épület hagyományos társas-
házként működik ma is, a közös tér 
okafogyottá vált. A Kollektív Ház volt 
lakói a mai napig tartják egymással a 
kapcsolatot, a Miskolci Műhely szelle-
miségében dolgoznak tovább, figye-
lemmel kísérve egymás munkásságát.

A Kollektív Ház a korát jócskán 
megelőző felfogásban épült, lakó és 
szakmai közösséget is magába foglaló 
épület volt. Szakmai szempontból biz-
tosított egy egyedi keretet, melynek 
köszönhetően különböző stílusú és 
gondolkodású építészek egy egységet 
tudtak alkotni a Miskolci Építész Mű-
helyben. Közösség szempontjából be-
bizonyította, hogy politikai nyomás 
ellenére is lehet létjogosultsága egy-
másra támaszkodó kollektívaként élni 
és dolgozni, bemutatva az életmód 
előnyeit és hátrányait az utókornak.

Pirity ÁdÁm
BME Építészmérnöki Kar,  

Urbanisztika Tanszék

Kollektív Ház kívülről (FORRÁS: GOLDA JÁNOS FOTÓJA)
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A 129 hektáros Népliget Buda-
pest nyolcadik, kilencedik és 
tizedik kerületének határán 

terül el. A XIX. század második fe-
lében kezdték parkká alakítani a ko-
rábban fátlan, elhagyott városrészt. 
Fokozatosan alakult ki: mozi, hul-
lámvasút, cirkusz és több vendéglő 
nyílt az akkor főként a munkásosz-
tály köreiben népszerű ligetben. 
Később autó- és motorversenyeket 
tartottak itt, bábszínház és planetári-
um nyílt a „Nepcsi” területén. 

Újrarendezése és fejlesztése hosszú 
idő óta napirenden van, ám forrás és 
akarat hiányában egyelőre csak terv 
marad. Az elhanyagoltság, a beépí-
tettség alacsony szintje talán nem is 
olyan nagy baj, hiszen elég csak test-
vérére, a Városligetre gondolnunk. 
Az idős faállomány céltalan – azaz 
csupán gazdasági érdekből történő – 
ritkítása nem kedvezne a liget több 

PARLAGBÓL KÖZPARK –  A  MESTERSÉGES ÉLŐHELY

BELVÁROSI 
BOGÁRBÖLCSŐK

mint száz állatfajának, azoknak a fa-
joknak, amelyek jelenlétéről még ta-
lán nem is tudunk.

Nyári éjszakák óriása
Egyik legnagyobb cincérfajunk, a vé-
dett diófacincér (Aegosoma scabricornis) 
sokfelé előfordul a természetben, ám 
ha a fővárosi ember találkozni sze-
retne vele, legjobban akkor jár, ha 
meleg nyári estéken felkeresi a 
Népliget idős fáit. A négy centimé-
ternél is hosszabb testű bogár jelenlé-
téről ovális kirepülőnyílásai árul-
kodnak, melyek idősebb fák törzsén, 
tükörfoltjain könnyen észrevehetők. 
A bogár lárvája éveken keresztül fej-
lődik a félig elhalt fatestben, az imá-
gó pedig május közepétől, néha akár 
egészen szeptemberig tevékenykedik, 

főként éjszaka. Fafajokban nem vá-
logat, az akáctól kezdve a lepényfán 
keresztül a vadgesztenyéig bármiben 
megtelepszik.

Szintén a ligeti cincérek táborát 
erősíti a tarka cincér (Aegomorphus 
clavipes). Ez a csinos kis cincérféle fő-
ként nyárfák törzsén figyelhető meg, 
de a betegeskedő hársakon is talál-
kozhat vele a figyelmes járókelő.

Ahol idős fák vannak, ott rajtuk 
gyakran különféle taplógombák is 
megtelepednek. Ha leszáll az éj, az 
ehető gévagombák és a kőkeménnyé 
száradó bükkfataplók termőtestén óva-
tos léptű gyászbogarak (Tenebrionidae) 
jönnek-mennek. Közülük a poszogó 
taplóbogár (Diaperis boleti) gyakran 
együtt fordul elő a bordás taplóbo-
gárral (Bolitophagus reticulatus) és a 

Balesetveszélyes. Így nevezik azokat a fákat, amelyek teljesen természetes módon, végórájukhoz közeledve 
odvasodnak, elhalt ágaikat elhullajtják. Érthető módon egy közparkban vagy az utcán ezek a fák nem-
kívánatosak, hiszen leszakadó ágaik miatt valóban veszélyt jelenthetnek a járókelőkre. Ám érdemes bele-
gondolni, hogy a fa mint növény a természet része, fiatalon és betegen, idősebb korában, sőt elhalt állapo-
tában is – és sok, a fákhoz kötődő élőlény csak a fa egy bizonyos kora után talál otthont magának benne. 
Nincs ez másként Budapest egyik nagy zöldfelülete, a város szívében található Népliget esetében sem.

Diófacincér

Kidőlt, belül korhadó nyárfa



fafajokhoz. Káros és invazív fajunk a 
fehér akác (mely a lobbiérdeknek hála, 
már hungarikum is), idős példányai 
meglepő módon itt, a Népligetben ott-
hont adnak egyik legritkább pattanó-
bogarunknak. A tarka pikkelyespattanó 
(Lacon querceus) természetvédelmi olta-
lom alatt áll, és jellemzően csak a leg-
öregebb erdeink mélyén, valamint fás-
legelőkön fordul elő, szinte kizárólag 
tölgyfajokban. Az egész Európában 
veszélyeztetett, nagyjából centiméter 
hosszú bogár mégis otthonra lelt a liget 
évszázados, korhadó belsejű akácfái-
ban. Itteni populációját egyelőre csak 
az idősebb fákat gyakran tövestül ki-
csavaró nyári viharok veszélyeztetik.

Erdeinkhez kötődő, országszerte rit-
ka pattanóbogarakból meglepően sok 
faj fordul elő a Népligetben. Szinte 
minden évben kerül elő korábban csak 
háborítatlan erdőállományainkból is-
mert faj. A nagyobb faodvakban a vé-
dett pompás virágbogár (Potosia 
aeruginosa) lárvái tenyésznek. A rejtett 
üregek mélyén biztonságban vannak 

szarvas taplóbogárral (Neomida 
haemorrhoidalis). A rendkívül változa-
tos külsejű gyászbogarak közös jel-
lemzője, hogy zavarásra kellemet-
len szagú folyadékot préselnek ki 
magukból. 

A holtfa élete
A liget közel két évszázaddal ezelőtti 
fásításakor nem csupán őshonos fákat 
ültettek. Meglepő módon sok hazai 
bogárfaj jól alkalmazkodott e tájidegen 

Tarka cincér

Idős akácfa...

 ...és lepényfatorzó a Népligetben

Felszeletelt lepényfa, elszállításra várva, odvát 
rejtett életközösség lakta évtizedeken át

Sárga gévagomba és gyászbogár lakói:  bordás taplóbogár, szarvas taplóbogár és poszogó taplóbogár



gyászbogarunk, a kis korhadékbogár 
(Pentaphyllus testaceus) – nagyobb roko-
naik „melléktermékét” újrahasznosítva. 
Egy idősebb üreg komplex ökosziszté-
mának ad otthont, melynek kialakulásá-
hoz sokszor hosszú évekre, évtizedekre 
van szükség.

A gombász
Télen elcsendesül a liget, jóformán 
csak a hétvégi kutyasétáltatók jönnek-
mennek a lombtalan fák alatt. Az éle-
tük végéhez közelítő fák kérge le-
mezesen válik le, a laza kéreg alatt 
pedig egyik látványos és védett fajunk, 

a harkályoktól és mókusoktól, de nem 
a falánk pattanóbogár-lárváktól. A csi-
nos pattanó (Ampedus elegantulus), a 
kardinálispattanó (Ampedus cardinalis) 
és a halvány pattanó (Brachygonus 
dubius) lárvái addig furkálnak a kor-
hadt fa belsejében, míg meg nem ta-
lálják áldozataikat, a virágbogár jó-
kora pajorjait.

Az odúbérlő drótférgek és pajorok 
ténykedésének eredményeként az üre-
gekben nagy mennyiségű, morzsalékos 
fakorhadék, „rágalom” keletkezik. 
Ebben fejlődik a fűzfa-gyászbogár 
(Neatus picipes) és az egyik legapróbb 

a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) él. 
Nem gyakori a ligetben, és aki nem 
keresi, szinte esélytelen, hogy megpil-
lantsa, annál is inkább, mivel a kifej-
lett bogarak csak rövid ideig, nagy-
jából tavasz végéig élnek. A hal-
dokló fákon, főként nyárfákon és 
kőriseken néha az ehető késői las-
kagomba telepeit lehet megtalálni. 
A gombában egy igazán téli gomba-
specialista, a vöröskékes álkomorka 
(Tetratoma fungorum) él.

Szükségünk van rájuk
Fővárosi bogarászok akarva-akaratla-
nul fedeznek fel érdekes városlakó bo-
garakat lakóhelyük közelében. Nekik 
köszönhetően egyre több, meglepő bo-
gáradat válik ismertté a betondzsungel 
zöldebb foltjairól. Ezeknek a sokszor 
országszerte ritka, néha csupán egy-két 
különleges területről ismert fajoknak 
a jelenléte kellemes meglepetésként 
hat, főként napjainkban, amikor a 
biodiverzitás csökkenése soha nem lá-
tott méreteket ölt világszerte.

Az, hogy ezek a speciális életmódú 
fajok képesek fennmaradni akár egy 
városi közparkban is, mindenképp 
bizakodásra ad okot, ugyanakkor el-
gondolkodtató. Vajon ember és ter-
mészet élhet együtt békességben? 
Ez kölcsönös érdekünk, hiszen elég 
csak a monokultúrák és növényvédő 
szerek miatti tömeges méhpusztulás-
ra vagy az eltűnőben lévő madárfa-
jainkra gondolnunk, és rögtön vilá-
gossá válik, hogy nekünk van szük-
ségünk rájuk, és nem fordítva.

Németh tamás muzeológus
Magyar Természettudományi Múzeum

Kései laskagomba és lakója, a vöröskékes álkomorka

Odvas lepényfa és lakói: tarka pikkelyespattanó, csinos pattanó és kardinálispattanó
 (A SZERZŐ FOTÓI)

Kis korhadékbogarak
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

väkit tartalmazó matériával érintkeztek. A Néprajzi Mú-
zeum boszorkánytáskájában rejlő darabok egy része 
bizonyosan érintkezett valamilyen fajta väkivel, ami ku-
ruzslószerré avanzsálta őket.

 Mivel az elnevezés korábban nem került feljegyzésre, 
a víz által formált három darab „sima kőről” nem lehet 
egyértelműen eldönteni, hogy kígyókövek vagy holló-
kövek. A kígyókő a föld, illetve a kígyók erejével állt 
kapcsolatban, de ezt az erőt lényegében közvetetten 
nyerte el. A kígyó mint földön közlekedő, azzal állandóan 
érintkező állat adta át neki a föld väkijét, méghozzá a kígyók 
tavaszi bírósági tárgyalása alkalmával. A tanácskozáson a kí-
gyók azt a társukat választották ki és sújtották büntetéssel, amely 
az elmúlt év során a legtöbbször mart. A tárgyalás ideje alatt a 
kígyók egy követ adtak szájról szájra, az pedig egyrészt simává 
formálódott, másrészt väkivel is feltöltődött. Aki ezt a követ 
megtalálta, nem csupán a föld ereje által okozott bőrproblémá-
kat – kelést, tályogot, kiütést vagy kinövést – tudta meggyógyíta-
ni, de pereskedés esetén a győzelmet is garantálhatta magának.

A hollókövek pontosan ugyanúgy néznek ki, mint a kígyókö-
vek, s a madár fészkében lehetett rájuk bukkanni. Elsősor-
ban fogfájás csillapítására szolgáltak, de szájba véve látha-
tatlanná is tette használójukat. Kétség nem fér hozzá, hogy 
a hollókő ezen képessége egyértelműen eldönthetné, hogy a 
boszorkánytáskában található kő hollókő-e vagy sem, azonban a 
műtárgyvédelem előírásait szem előtt tartva, a múzeum munkatár-
sai „inkább nem ellenőrizték” a tárgy láthatatlanná tevő erejét.

A „nap nem látta, vagyis fakéreg alatt nőtt kis bütykök” – 
amelyekből a táska kettőt tartalmaz – szintén a föld erejével enyhí-
tették a bőrproblémákat. Felmelegítésük után háromszor vagy ki-
lencszer kellett rányomni a sérült bőrfelületre, miközben fogyó 
holdról és lemenő napról szóló varázsigék kántálása segítette a 
betegség „elfogyását”. Azonban annak érdekében, hogy a bütykök 
maradéktalanul megtarthassák a väkijüket, föld alól való kikerülé-
sük után sem volt szabad napfénnyel érintkezniük – ilyen baleset pe-
dig a múzeum raktáraiban sem történt, ebben biztosak lehetünk.

A táska további tartozékairól már jóval kevesebbet tudunk. A vas-
darabok jelentősége valószínűleg a fémek erejében rejlett, a 
boróka pedig markáns illatának köszönhetően tölthetett be fontos 
szerepet a korabeli helyi gyógyászatban. A hajdani körömformáról is 
csupán feltételezhető, hogy egy medve karomtöredéke volt, mellyel 
szülési fájdalmakat enyhítettek, de a benne lakozó erdő erejével a 
nyájakat és csordákat is védhették az erdei vadállatoktól.

Ismereteink töredékessége és hiánya azonban nem áll meg ezen a ponton. 
A boszorkánytáska tulajdonosának varázsigéire és kuruzslószereinek törté-
neteire csupán helyi folklóranyagból következtethetünk, a boszorkány sze-
mélyét és egyéni praktikáit pedig talán örökre homály fedi. Sok a megvála-
szolatlan kérdés, de mindenképpen kevesebb, mint az elmúlt 125 évben.

Mácsai Boglárka

A mágikus tárgyak nem számítanak ritkaságnak a Néprajzi Múze-
um gyűjteményeiben. A jövendőmondás és szerelmi varázslás 
kellékei, rontáshárítók, kuruzslószerek, amulettek vagy talizmá-

nok – mint a kifürkészhetetlen jövő megismerésének és befolyásolásának 
eszközei – minden társadalomban fontos szerepet töltenek be. Azonban 
akadnak olyan tárgyak is a gyűjteményekben, amelyek másképpen is rejté-
lyesek a muzeológusok számára: használatukról kevés feljegyzés maradt, 
az évszázados messzeségből pedig nehéz kideríteni, hogyan és mire szol-
gált az adott tárgy. A finn varázslódoboz pontosan ilyen: egyszerre mágikus 
és rejtélyes, ami nyomozásra sarkallt magyar és finn kollégákat egyaránt. 

A 6236-os leltári számú varázslódoboz nem mai darab. 1894-ben ke-
rült a gyűjteménybe, amikor egy rendkívüli adománynak köszönhetően 
a Néprajzi Múzeum elődjének, a Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai 
Osztályának lehetősége nyílt, hogy több száz tárgyat vásároljon a 
helsingforsi (helsinki) Finn Néprajzi Múzeumtól. A vásárlás Theodor 
Schwindt – akit a finn néprajz atyjaként tartanak számon – közbenjá-
rásával valósult meg, aki részletes katalógust állított össze az eladott 
tárgyakhoz, a jegyzék magyar fordítását pedig Vikár Béla készítette el a 
múzeum számára. A varázslódobozról annyi maradt fenn, hogy az ak-
kor még Finnországhoz tartozó Kirvu községben használták, és a kö-
vetkező tárgyakat tartalmazta a korabeli jegyzék szerint: „sima kövek, 
nap nem látta, vagyis fakéreg alatt nőtt kis bütykök, vasdarabok, boró-
kaágak és -bogyók, körömforma.” Utóbbi kettőnek nyoma veszett az 
idők folyamán, így a felsorolásból jelenleg összesen hét tárgy található 
a dobozban. Azonban hogy hogyan és miként varázsoltak velük, azt 
már titok övezte a finn múzeum munkatársai számára is.

Rövid böngészésnek köszönhetően sikerült rábukkanni egy finn ré-
gésznő, Sonja Hukantaival írásaira, aki többek között katedrálisok folyo-
sói alatt talált, miniatűr koporsókba rejtett békákról és gyógyításra, sze-
relmi varázslásra használt disznóorrokról végzett kutatásokat. Egyértel-
mű volt, hogy a varázslódoboz tartalmát illetően is tud némi segítséget 
nyújtani. Nem csupán a témában megjelent tanulmányai és lelkes 
blogposztjai, de a személyes levélváltás, Theodor Schwindt jegyzéké-
nek fordításához fűzött pontosításai és a varázslódoboz tartalmának 
szemrevételezése is nagymértékben előrelendítette a kutatást.

Mint kiderült, már a tárgy elnevezése is kérdéseket vet fel. A jegyzék sze-
rint a varázslódoboz szó szerinti fordításban – és kinézetben – inkább 
boszorkánytáska (a legfelső képen), azonban a boszorkány vajákos, 
kuruzsló vagy javas értelmében. Vagyis a táskában lévő tárgyak egytől 
egyig gyógyításra szolgáltak, méghozzá mágikus módon. A korabeli helyi 
néphit szerint a tárgyak gyógyítóképességét az úgynevezett väki adta, egy 
olyasfajta erő, ami elsősorban a természetben, különböző anyagokban, 
illetve bizonyos tárgyakban rejlett. Väkivel rendelkezett a víz, az erdő, a föld, 
a halál vagy a fémek, s erejükkel képesek voltak betegségeket okozni, ame-
lyeket csak azonos väkivel bíró tárggyal lehetett gyógyítani. Általában külön-
leges formájú vagy tulajdonságú kövek, állati vagy növényi részek, illetve fém-
darabok voltak képesek megszerezni a gyógyító erőt azáltal, hogy az eredeti 

(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELEI)

KÍGYÓKŐ ÉS 
MEDVEKAROM
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AGYI AKTUALITÁSOK

A jutalomkeresésbe fektetett 
energia mennyiségét a kísér-
leti állat motivációja határoz-

za meg. Minél motiváltabb egy állat, 
annál többször hajlandó például meg-
nyomni egy gombot, hogy élelemhez 
jusson. Már több mint 50 éve tudjuk, 
hogy a motivációt jelentősen befolyá-
solhatják a dopamin felszabadulására 
ható anyagok, mint például a kokain, 
vagy az amfetamin. Ezek a vegyüle-
tek ugyan eltérő mechanizmussal, de 
megnövelik a szinapszisokban felsza-
baduló dopamin mennyiségét, ami 
azzal jár, hogy a kísérleti állat hajlandó 
lesz tovább dolgozni egy-egy finom 
falat megszerzéséért. Ezt a megfigye-
lést egy sor további vizsgálat erősítette 
meg és mára már általánosan elfoga-
dott az a nézet, hogy a dopaminerg 
rendszernek meghatározó szerepe van 
a motivált viselkedésben.

Fájdalomtól jutalomig
A dopaminerg rendszer számos agyi 
struktúrát tartalmaz, egyik közpon-
ti sejtcsoportja a ventrális tegmentális 
área, amely a középagyban helyez-
kedik el, és az agy számos pontján 
szabadít fel dopamint. A ventrális 
tegmentális área sejtjein nagy meny-
nyiségben található meg a nociceptin 
receptora. 

A nociceptin néhány aminosavból 
felépülő molekula, amit az idegsej-
tek kommunikációjukban használ-
nak fel, vagyis egy úgynevezett 

MIK GÁTOLJÁK 
A JUTALOMKERESÉST?

neuropeptid. Nevét a nocicepcióban, 
vagyis a fájdalomérzékelésben betöl-
tött szerepéről kapta, de receptorá-
nak jelenléte a dopaminerg sejteken 
felvetette, hogy a jutalomkeresésben 
is fontos lehet. Egy amerikai kutató-
csoport ezúttal ezt a lehetőséget 
vizsgálta meg alaposan.

Mit csinál a nociceptin a 
középagyban?

A kutatók először létrehoztak egy 
olyan egértörzset, melynek egyedeiben 
a nociceptint kódoló génnel együtt egy 
fluoreszcens fehérje is kifejeződik, így 
az állatok agyából készített szövettani 
metszeteken láthatóvá váltak a 
nociceptint kifejező sejtek. A sejtek egy 
része a ventrális tegmentális área köz-
vetlen közelében helyezkedett el, és pá-
lyakövetéses vizsgálatokkal arra is fény 
derült, hogy kapcsolatban vannak a 
dopaminerg sejtekkel. Feltehetőleg te-
hát ezektől származik a nociceptin, 
ami receptorán keresztül a dopaminerg 
sejtek működését befolyásolja. 

A nociceptint és a dopamint terme-
lő idegsejtek közti anatómiai kapcso-
lat feltárása után a nociceptint terme-
lő sejtek funkcionális jellemzőit akar-
ták feltárni a kutatók. Egy operáns 
kondícionálási feladat elvégzése köz-
ben figyelték az idegsejtek aktivitásá-
nak változását, fotometriás megkö-
zelítéssel (egy speciális fehérjének 
köszönhetően az idegsejtek aktivitá-
suk függvényében fluoreszkáltak). 

A kondícionálási feladat a következő-
képp zajlott: az állatok előre be voltak 
tanítva egy gomb megnyomására. 
A gombnyomás hatására cukoroldat 
jelent meg egy kis cső végén, azon-
ban minden egyes csepp megszerzése 
után exponenciálisan nőtt az újabb 
csepp megszerzéséhez szükséges 
gombnyomások száma. A kutatók 
azt tapasztalták, hogy a nociceptint 
termelő sejtek aktivitása eleinte ala-
csony volt, viszont ahogy egyre több 
gombnyomást igényelt a cukoroldat 
megszerzése, az aktivitás fokozódott, 
és mikor elérte a csúcsot, az állat ab-
bahagyta a gomb nyomkodását. Így 
tehát felmerült, hogy a nociceptint 
felszabadító neuronok a jutalomkere-
sést szakítják meg. Az elképzelés tesz-
telésére a kutatók semlegesítették 

A viselkedést alapjaiban határozza meg a jutalomkeresés, így nem csoda, hogy ezt a gondolatot már 
Arisztotelész is papírra vetette, közel két és fél évezreddel ezelőtt. A jutalmak megszerzésére irányu-
ló, vagyis célvezérelt viselkedés idegi alapjainak feltárása központi fontosságú a modern idegtudo-
mányban, hiszen feltehetőleg az ezt létrehozó neurális rendszer működési zavarai állnak az olyan 
pszichiátriai betegségek hátterében, mint a függőségek vagy a depresszió, melyek sosem látott 
mértékben sújtják a nyugati társadalmakat napjainkban. Egy új kísérletsorozat olyan sejtcsoportot 

fedett fel, ami gátolta a jutalomkeresést egy operáns kondícionálási feladatban egereknél.

A ventrális tegmentális área elhelyezkedése 
az emberi agyban (FORRÁS: PATRICK J. LYNCH 

– WIKIMEDIA COMMONS)
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gyakran jár együtt a cselekvőkészség 
lecsökkenésével. Az új eredmények fé-
nyében elképzelhető, hogy ezt a 
nociceptint termelő idegsejtek túlmű-
ködése okozza, így talán a nociceptin 
receptorának blokkolása, vagy a 
nociceptin termelésének akadályozása 
enyhítheti ezt a jellegzetes tünetet. 

A nociceptint termelő sejtek alulmű-
ködése akár a függőségek hátterében is 
állhat. Ezeknél a zavaroknál a függő-
ség tárgyának megszerzésére irányuló 
motiváció túlságosan magas, még ak-
kor is, ha a függőség tárgya már nem 
igazán okoz örömet a használónak. 
Nem kizárt, hogy az új eredmények 

a függőségek kezelésében is haszno-
sak lesznek: a nociceptin jól időzített 
beadása talán elejét vehetné a leszokó-
ban lévő betegek visszaesésének. Ezek 
elbírálásához természetesen további 
vizsgálatok szükségesek.

Fontos  kérdés, hogy hogyan való-
sulhat meg a motiváció szabályozása a 
különféle élethelyzetekben. Az éhes 
állat például nagyobb erőfeszítést haj-
landó tenni a táplálék megszerzésére, 
mint jóllakott társa. Az éhség kiala-
kulása a hipotalamusz sejtjein múlik, 
így elképzelhető, hogy ezek a sejtek 
valamilyen módon szabályozzák a 
nociceptint kifejező sejteket. Az álla-
tok motiváltsága attól is függ, hogy az 
adott területen miféle jutalmakra le-
het számítani. Például egy kietlen 
pusztán jóval kevesebb időt és energiát 
fektetnek az állatok a táplálékkeresés-
be, mint egy bőséges táplálékkal ke-
csegtető helyszínen. Talán ez a jelen-
ség is a nociceptinhez köthető, de az 
még nem világos, milyen anatómiai 
kapcsolat állhat a hátterében. A vizs-
gálat tehát számos új kérdést vet fel, 
de az eredményei alapján úgy tűnik, 
hogy a középagyi, nociceptint kifeje-
ző sejtek a dopaminerg rendszerre 
gyakorolt hatásuk révén a jutalomke-
resés leállításában vesznek részt.

ReichaRdt RicháRd

ezen idegsejtek működését: az egerek 
egy csoportjánál elpusztították, egy 
másik csoportnál pedig érzékennyé 
tették ezeket az idegsejteket egy ve-
gyületre, aminek beadása gátolta 
működésüket. Mindkét beavatkozás 
eredménye az lett, hogy az egerek to-
vább nyomkodták a ketrecben lévő 
gombot, mint normális társaik.

Ezek után a kutatók elvégeztek egy 
sor kísérletet, hogy alaposan alátá-
masszák a nociceptint kifejező ideg-
sejtek szerepét a jutalomkeresés leállí-
tásában. A sejtek mesterséges ingerlé-
sével még hamarabb sikerült leállíta-
niuk az állatokat, ráadásul ezt a hatást 
ellensúlyozni tudták a nociceptin re-
ceptorának blokkolásával. Mindezen 
felül a nociceptin receptorának gátlá-
sa, vagy a nociceptin kifejeződésé-
nek gátlása is fokozta a gomb 
nyomkodásával eltöltött időt. A kí-
sérletek tehát mind arra mutattak, 
hogy a ventrális tegmentális áreában 
elhelyezkedő nociceptint termelő 
idegsejtekből felszabaduló nociceptin 
a közeli dopaminerg neuronokon fejt 
ki hatást, ez pedig a motiváció lecsök-
kenéséhez vezet, ami a viselkedés 
szintjén abban nyilvánult meg, hogy 
a kísérleti állat felhagyott a jutalmak 
megszerzéséhez szükséges munkával.

A nociceptin jelentősége
A nociceptin hatása a dopaminerg 
rendszer működésére és a motivált vi-
selkedésre kiemelkedő fontosságú lehet 
az idegtudomány számára, hiszen ezek 
számos pszichiátriai zavarban érin-
tettek. A depresszió például nagyon 

Az operáns kondícionálás során a kísérleti állat egy erre kialakított dobozban van, egy gomb meg-
nyomásával cukoroldathoz juthat, viszont minden egyes újabb csepp megszerzéséhez egyre több 
gombnyomás szükséges (FORRÁS: DER-AVAKIAN ÉS MARKOU, 2019 – TRENDS IN NEUROSCIENCES)

Az eredmények szerint a nociceptint termelő sejtek aktivitása a jutalomkeresés felhagyását 
megelőzően a legmagasabb (FORRÁS: PARKER ÉS MTSAI., 2019 – CELL)
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Cserkészjáték volt, amolyan 
indiánosdi. A kirándulás pihe-

nőhelyéről szerteengedtek min-
ket, menjünk vagy százméternyit, 
árkon-bokron keresztül, majd visz-
szatérve ki-ki számoljon be, mi 
említésre érdemeset talált. Meg is 
beszéltük a látottakat (egy cserkésző 
nyomkeresőnek minden jelent vala-
mit). Máig emlékszem, meglepett, 
hogy a szép kis szabályos pókháló-
ban a fonalak összhossza, számítá-
saink szerint félszáz méternyinek 
adódott.  Egyetlen rossz mozdulat 
ronggyá tépheti a kis műremeket, s 
kezdheti elölről. Akkor még tartott 
a háború, volt mire gondolnunk… 
Galériánk munkatársai is beszá-
molnak az útjukba akadt érdekessé-
gekről, és a játékos asszociációk jel-
lemzőek a mindenkori jelenre.

H. J.
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1-2. Scheich Klára (Mohács) – Útvesztő – Minap a közeli parkon 
mentem át, jó néhány éve erre járok. Meglepetésemre egy hatalmas 

gombát láttam meg közel a sétaúthoz, egyes-egyedül egy fa tövében. 
Ezüstösen csillogó kalapja majdnem  20 cm átmérőjű, magassága 

is legalább annyi. Többen is néztük, ki lehet látogatónk? 
[Vasas Gizella, az MTTM főmuzeológusa: Ez egy cafrangos galóca 

(Amanita strobiliformis)]

3. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@gmail.com) – 
Matekkönyvbe – Vajon ezen a néhány tenyérnyi területen milyen 

hosszú fonalat spirálozott a gondos-szorgos pókocska? A becsléshez 
koncentrikus körökkel modellezhetünk, és akkor ez a kép a példatárban 

a számtani sorozatokhoz kerülhet.

4. Kovács Sándor (Csincse, xanyi@t-online.hu) – Rivaldafényben 
a pók, avagy egy közeli galaxis – A centrum feketelyukat rejt,

 ami oda téved, elnyelődik

5. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu) – 
Ki a főbérlő? – Most hétvégén voltunk nagy odútakarításon a 
sukorói, illetve alcsúti odútelepeinken (80+42 odú!). A sukoróiak 
egyikének tetején énekes rigó költött, benne pedig három rétegnyi 

fészket találtunk: széncinke - csuszka - széncinke! Szóval ez az 
egy odú 4 madárcsaládnak szolgált otthonul ebben a szezonban! 

6. Gyimóthy Kálmán (Biatorbágy, gyimothyk39@gmail.com) – 
Poloskacsomagoló – Ősszel két rovarral gyakran találkozunk: 

pókkal és a sokak által nem kedvelt mezei vagy márványpoloská-
val. Utóbbinak lehet, hogy végre van biológiai ellenfele: az előbbi? 

Sikerült lefényképeznem, amint egy pók éppen becsomagolja
 az egyik büdös poloskát.

7. Tardos Zoltán (Budapest, zoltan.tardos@tyrolit.hu) – Exobolygó –  
A kép a Nap felszínéről is lehetne. Vagy megvalósult a fúziós erőmű? 

Valójában csak sörfőzés történik, de az sikerült.
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1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő –   Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 27

(A két alsó szám szorzatának és a felső számnak a különbsége 
kerül középre.)

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Országok: Ausztria – Ausztrália, Dánia – Jordánia, India 
– Indonézia, Irán – Kirgizisztán, Omán – Románia, Mali – Malajzia.

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Írja az 1-9 számjegyeket a játéktábla üres mezőibe úgy, hogy mind-
egyik számjegy egyszer szerepeljen! 

A sárga mezőkben a szomszédos négy mező számjegyeinek 
összege, a játéktábla alatti három színes mezőben pedig a játék-

tábla adott színű mezőibe írt számjegyek összege szerepel.

A betűvel jelzettek közül melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

Cserélje ki a felsorolt nevek 
kezdőbetűit úgy, hogy újabb 

utóneveket kapjon! Megfelelő 
betűk választása esetén az új 
betűkből egy ráadás fogalmat 

olvashat össze.

 Melyik ez a szó?



Hol van a kalóriák helye?

Az elhízás a világ sok országában jelentős köz-
egészségügyi veszélyt jelent, de az Egyesült 
Államokban különösen rossz a helyzet. 2010-ben 
az amerikai felnőtteknek 65,7%-a, a gyerekek-
nek pedig 17%-a túlsúlyos vagy elhízott volt; a 
lányok 63%-a 11 éves korára túlsúlyossá vált. 
Az elhízási „járvány” ellen a legjobb módszer a 
lakosság rászoktatása a tudatosabb, egészsége-
sebb táplálkozásra. Ennek egyik lépéseként az 
USA-ban 2018-ban érvénybe lépett egy jogsza-
bály, mely kötelezi a húsznál több egységet mű-
ködtető étteremláncokat, hogy az étlapon tün-
tessék fel az ételek kalóriatartalmát. Az előzetes 
tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a fo-
gások energiatartalmának jelzése nem érte el a 
kívánt hatást, a vendégek ennek az informáci-
ónak a birtokában lényegében ugyanannyi ka-
lóriát rendeltek, mint egyébként.

Nos, ez már lélektani kérdés: a kalóriaérték feltüntetése 
miért nem ösztönzi az éttermek vendégeit arra, hogy 
egészségesebb, könnyebb ételeket válasszanak?

A leginkább kézenfekvő magyarázat az, hogy az embe-
rek sem elegendő ismerettel nem rendelkeznek ahhoz, 
hogy a kalóriaértékekkel kalkuláljanak, sem kedvük nincs 
ilyesmivel foglalkozni. Steven K. Dallas, a New York Egye-
tem kutatója és munkatársai azonban nem fogadták el ezt 
a sokszor hangoztatott nézetet, és egészen más irányból 
közelítették meg a kérdést: lehetséges, hogy az energia-
tartalmat nem a megfelelő helyen tüntetik fel az étlapokon? 
A felvetéshez az nyújtott némi alapot, hogy egy 2014-ben 
végzett vizsgálat kimutatta, az emberek ugyanazt a cso-
magolt élelmiszert egészségesebbnek tartják, ha a kalória-
érték a csomagolás bal oldalán látható, mint ha a jobb ol-
dalon. Az adat elhelyezése befolyásolja, hogy milyen sor-
rendben dolgozzuk fel az információt, ez pedig hatással 
van véleményünk alakulására. 

Az étlapokon először az étel neve látható, majd tőle jobb-
ra a kalóriaérték. Mivel balról jobbra olvasunk, először az 
ételnév tudatosul – márpedig az elsőként megismert in-
formációnak mindig fokozott jelentősége van. Dallas és 
munkatársai ezért egy terepkísérlettel megvizsgálták, mi-
lyen lenne a hatás, ha az étlapon a kalóriaérték bal oldalra 
kerülne, megelőzve az étel nevét. Módszerük egyszerű 
volt: egy egyetemi étteremben megszólították az ételki-
adó pult előtt sorban állókat, és megkérték őket, hogy ve-
gyenek részt a kísérletben. Aki beleegyezett, annak nyom-
tatott formában átadták az aznapi étlapot, és megkérték 

az illetőt, jelölje meg, mit szeretne ebédelni. Az étlapok 
három változatban készültek. Az egyik verzión a kalória-
érték az étel neve előtt szerepelt, a másikon az ételnév 
után, a harmadikon pedig nem tüntették fel az energiatar-
talmat. A 150 megkérdezett vendég válaszai igazolták a 
kutatók feltevését: ha az energiatartalmat a bal oldalra he-
lyezték, a résztvevők lényegesen – mintegy 16 százalékkal 
– kevesebb kalóriát rendeltek, mint a másik két esetben, 
melyek között nem volt számottevő különbség.

Dallas és munkatársai ellenőrizni kívánták, valóban an-
nak köszönhető-e a hatás, hogy a kalóriatartalmat az ol-
vasási irány szerinti első helyen tüntették fel, ezért a kísér-
letet elvégezték héber anyanyelvű izraeliekkel is. Ez már 
nem terepkísérlet volt, ezúttal a résztvevőknek el kellett 
képzelniük, hogy egy étteremben rendelnek a kutatók ál-
tal bemutatott étlapról. Az eredmény megerősítette a ku-
tatók elméletét, ugyanis a résztvevők jóval kisebb ener-
giatartalmú ételeket választottak, amikor a kalóriatarta-
lom a jobb oldalon volt látható – hiszen a héber nyelvű 
írást jobbról balra kell olvasni.

Az energiatartalom feltüntetése tehát nem feltétlenül 
hatástalan módszer, csak lélektanilag helyesen kell alkal-
mazni. Egészen más a helyzet ugyanis, ha valakitől azt 
kérdik, kér-e egy sonkás-gombás-szalámis pizzát, amely-
ben mellesleg 800 kalória van, mint ha azt kell eldöntenie, 
biztosan be akar-e vinni a szervezetébe 800 kalóriát pizza 
formájában. Nem szabad hagyni, hogy a gyomrunk az el-
ső pillanatban meghozza a döntést, mert ilyenkor a racio-
nális megfontolásnak már sokkal kisebb tere marad…

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Gyermekvédelem (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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Aszályt hozó szelek

Az Akkád Birodalom alapítása az 
időszámításunk előtti 24. századra 

tehető. Mezopotámia első birodalma 
váratlanul, körülbelül kétszáz évvel 

az Ománi-öbölben éltek, így kitűnő 
segítségnek bizonyulnak az évezre-
des viszonyok feltárásában.

A kutatók eredményei azt mutatják, 
hogy az Kr. e. 22. század környékén 
az Ománi-öbölben jelentős változás 
következett be az évszakok viselke-
désében. Telente erős felszínközeli 
szelek fújhattak, melyek szokatlanul 
hideg és nedves téli évszakokat ered-
ményeztek öbölszerte. Ennek a sok 
csapadéknak viszont jönnie kellett 
valahonnan, mégpedig a Tigristől és 
az Eufrátesztől.

A tél különösen fontos a térség me-
zőgazdasága szempontjából, azonban 
a téli szelek kedvezőtlenül hatnak 
a folyók felsőbb szakaszain, a he-
gyekben előforduló csapadék meny-
nyiségére. Ez az elmaradt csapadék 
kúszik le egészen az öbölig. Után-
pótlás hiányában viszont visszaesik a 
vízhozam, mely szélsőséges esetben 
a földek öntözésére sem szolgáltat 
elegendő vizet. Ez a shamal-nak, 

Életmódunk a           
gyomrunkra megy

Az életmód, melyet nyugaton ma-
napság élünk, a gyomorban 

lakó, és életünket lehetővé tevő mik-
roorganizmusok rovására megy – 
figyelmeztet egy új kutatás, mely a  
Prevotella copri, a humán emésztő-
rendszer egyik általános mikroorga-
nizmusának változatait és evolúcióját 
tárta fel. A bélrendszer mikrobiótája 
érzékeny életközösség, melyet mik-
robák milliárdjai alkotnak, főképp 
baktériumok, melyek immunrend-
szerünket támogatják, védenek a ví-
rusoktól és más kórokozóktól, és se-
gítenek a tápanyag felszívásában, az 
energia előállításában.

A nyugati országok iparosodása óri-
ási hatással bírt az emberi mikrobióta 
összetételére, erősítette meg egy új 
kutatás, mely Ötzi, a jégember bél-
rendszerében található baktériu-
mokat vizsgálta. A körülbelül 5300 
éves, kora rézkorból származó glecs-
csermúmiát 1991-ben találták meg 
Olaszország és Ausztria határán, az 
Ötz-völgyi-Alpokban. Az előke-
rült test baktériumainak mintáját 
az Eurac Research kutatóintézetben 

mikrobiótánk érzékeny egyensúlyát.
A kutatóintézet munkatársai 

szekvenálták a jégember DNS-ét, 
majd azonosították baktériumkész-
letét. Az egyetem kutatói ezután 
összehasonlították a jelenlegi, nem 
nyugatiasodott területeken (főképp 
Tanzániában és Ghánában) élők 
mikrobiótájával, akik nincsenek ki-
téve a feldolgozott élelmiszereknek, 
és higiéniai szokásaik, valamint élet-
módjuk nem nyugati mintát követ. 

létrejöttét követően, az Kr. e. 22. szá-
zad környékén felbomlott, és az egy-
kor virágzó térség háromszáz évig 
szinte elnéptelenedett. Ennek oka 
nem teljesen tisztázott, azonban számos 
érv szól az éghajlati viszonyok megvál-
tozása, és az ezt elszenvedő mezőgaz-
daság okozta hanyatlás mellett.

A Geology szaklapban megjelent 
friss kutatás is az éghaljattal 
összefüggő változásokat lát-
szik alátámasztani. A kutatók 
korallfosszíliák segítségével tár-
ták fel a birodalom összeomlása 
környékén tapasztalható éghaj-
lati körülményeket. Az ománi 
partokon lelt maradványok kora 
4500 és 2900 év közötti, tehát a 
minták körülveszik az összeom-
lás időszakát, így egyaránt felde-
ríthető a hanyatlás előtti és utáni 
évszázadok éghajlata. A Porites 
nemzetség koralljainak vázában 
ugyanis nyomot hagytak azok 
a klímafeltételek, melyek között 

megvizsgálták, és megerősítették a 
Trentói Egyetem kutatóinak eredmé-
nyeit, akik a Föld 6500 különböző 
részéről származó ember bélrendsze-
rében található mikroorganizmusok 
genomját elemezték.

Korábbi kutatások kimutatták, 
hogy kapcsolat áll fenn a mikrobióta 
baktériumtartalma és a nyugati or-
szágokban általános elhízás, auto-
immun és bélrendszeri betegségek, 
allergiák és más összetett állapotok 
között. A mostani tanulmányban, 
mely a Cell Host & Microbe szakfolyó-
iratban jelent meg, a kutatók bemu-
tatják, hogy a különbség a nyugati és 
nem-nyugati, vagyis ősi mikrobióta 
között abban áll, hogy lecsökkent né-
hány olyan, szervezetben jelen lévő 
baktérium száma, mely az összetett 
tápanyagokat és a növényi rostokat 
bontja le a bélben.

Ennek oka a „nyugatiasodás” le-
het, azaz csökken ételeink rosttartal-
ma, nő zsírtartalmuk, ülő életmódot 
folytatunk, új higiéniás szokásokat 
követünk, valamint széleskörűen 
alkalmazunk antibiotikumokat és 
más gyógyszeripari termékeket, 
melyek ugyan biztonságosabbá te-
szik életünket, de befolyásolják 

A shamal-t láthatjuk munka közben, ahogy 
Kuvaitra, valamint Irak és Szaúd-Arábia egy 

részére porleplet terít 2005 januárjában
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vagyis északnyugati szélnek neve-
zett, gyakran porviharokat is okozó 
jelenség manapság is tapasztalható, 
és téli formája most is szoros össze-
függésben áll a Nyugat-Ázsiában 
tapasztalt szárazságokkal. 

A kutatók eredményeit a régésze-
ti feltárásokkal összevetve feltéte-
lezhető, hogy a gyakori téli szelek 
és a hosszabb téli évszakok lehettek 
felelősek az éhínségek kialakulásá-
ért, majd az ezt követő társadalmi 
instabilitásért, ami végül az Akkád 
Birodalom megszűnéséhez vezetett. 
A későbbi korallmintákból nyert 
adatok szintén egybevágnak a régé-
szeti eredményekkel, és azt mutat-
ják, hogy az éghajlat nagyjából há-
romszáz év alatt stabilizálódott, és a 
környéken ismételten megtelepedtek 
a földművelők. A helyi klíma meg-
változásának okát azonban továbbra 
sem ismerjük, ennek feltárására to-
vábbi kutatások szükségesek. 

DáviD Tibor

- mondta Yuchen Chen, a Pennsyl-
vaniai Állami Egyetem kutatója.

Sok neuron hal el stroke után, de 
a túlélő gliasejtek szaporodnak, és 
„gliaheget” képeznek a stroke te-
rületein. A NeuroD1 gén segítsé-
gével történő glia-neuron átalakí-
tási technológia nemcsak növeli az 
idegsejtek sűrűségét a stroke terü-
letein, hanem jelentősen csökken-
ti a stroke által okozott agyszövet 
veszteségét is. Ráadásul az újon-
nan átalakult neuronok hasonló 
neuronális tulajdonságokat mutat-
nak, mint a stroke után elveszett 
neuronok. 

Gregory Quirk, Puerto Rico-i egye-
temi tanár és munkatársai szintén 
megállapították, hogy ez a közvet-
len glia-neuron átalakítási technoló-
gia pótolhatja a stroke által kiváltott 
kognitív funkcionális hiányokat. 
Az ő tanulmányuk is azt bizonyít-
ja, hogy az agy gliasejtjeit „meg-
csapolhatják”, hogy új neuronokat 
generálhassanak az agy javításához, 
nemcsak a stroke, hanem sok más 
idegrendszeri rendellenesség esetén 
is, amelyek neuronvesztést okoznak. 
„Következő lépésünk ezen technológia 
további tesztelése és klinikailag ha-
tékony terápiává történő átalakítása, 
hogy az világszerte páciensek milliói 
számára hasznos legyen.” – mondta 
Yuchen Chen.

Szegő MiklóS

A vizsgálat főleg a Prevotella copri 
baktériumra összpontosított, mely a 
nyugati emberek mindössze 30 száza-
lékában található meg.

A kutatók először kimutatták, hogy 
ez a baktérium nem monotípusos faj, 
hanem négy, hasonló kládból épül fel. 
Ezután észrevették, hogy ezek közül 
legalább három majdnem mindig je-
len van a nem-nyugati lakosság szer-
vezetében, de sokkal kevésbé általános 
a nyugati civilizációban élők esetében 
(általában a négy kládból csak egyetlen 
egyet találni). A feltételezések szerint 
a nyugatiasodás összetett folyamata 
jelentős befolyást gyakorolt e bakté-
rium eltűnésére. A vizsgált jégember 
bélrendszere még a P. copri négy kládja 
közül hármat tartalmazott, a Mexikó-
ban feltárt, több mint ezer éves, meg-
kövesedett ürülékmintákban pedig 
mind a négyet kimutatták. 

„Az emberi faj fejlődése és a bélrendszer 
mikrobiótájának változása közötti viszony, 
mint kutatási terület még nagyon felfede-
zetlen, de fontos információkat tartogat 
a jövőre nézve, melyekhez az ősi DNS 
elemzésén keresztül juthatunk. Emiatt az 
emberi maradványokból való DNS kinye-
rés hatékonyabb technikájának kidolgozá-
sa az egyik legfontosabb kutatási terület” 
– összegezte Frank Maixner mikrobi-
ológus, az Eurac Research kutatóinté-
zet munkatársa.

(Università di Trento)

Újfajta génterápiával 
javítható a sztrókos 

betegek állapota

A gliasejt az idegrendszer felépíté-
sében az idegsejteken kívül részt 

vevő sejtekre használt gyűjtőfoga-
lom, e sejteket segéd, avagy „támasz-
tósejteknek” is nevezik. A közelmúlt-
ban az agyvérzésen átesett betegek 
állapotának javítása érdekében 
ezekkel a gliasejtekkel kezdtek el 
kísérletezni – egyelőre egereken. 

Egy új génterápia a gliasejteket  neu-
ronokká alakítja, helyrehozva a stroke 
következményeit és jelentősen javítva 

az egerek motoros működését. 
Ha az egereken működő módszert 
ki lehetne terjeszteni az emberekre 
is, az nagy előrelépés lenne, hiszen 
csak az Egyesült Államokban éven-
te 800 000 új stroke eset történik. 
A probléma lényege, hogy számos 
beteget nem lehet időben kezelni, 
ezért gyakran maradandó fogyaté-
kosságot szenvednek el, mert visz-
szafordíthatatlanul sok idegsejtet 
veszítenek. Miközben a mini stroke 
még tolerálható pusztítást végez, 
a mérsékelt stroke már milliárdnyi 
idegsejt-veszteséggel jár, káros hatá-
sokat eredményez, amelyek spontán 
nem állnak helyre. 

„Az agyban már jelen lévő gliasejtek 
új neuronokká alakítása jó módszer 
lehet az elveszett neuronok pótlására” 

(FORRÁS:  WIKIPÉDIA)
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Rangjelzés zsiráfhímeknél

Emlősök esetében csak néhány szá-
zalékra tehető azon fajok aránya, 

ahol a hím részt vesz az utódok gon-
dozásában és monogám kapcsolatban 
áll a párjával. A fajok túlnyomó több-
ségénél az utódgondozást kizárólag az 
anya végzi, és ezekben az esetekben a 
hím emlősök szaporodási sikere elsőd-
legesen annak függvénye, hogy meny-
nyi nősténnyel képesek utódokat 
nemzeni. A hímek között így erős 
versengés jön létre a nőstényekért. 
A vetélkedésben általában a fizikailag 
erősebb, ügyesebb egyedek győznek, 
azonban a veszélyes és költséges küz-
delem helyett sokszor az úgynevezett 
másodlagos ivari jellegzetességeken 
alapuló (kommunikációs) döntések is 
elegendőek a rangsor megállapításá-
hoz. Míg madaraknál gyakoriak az 
olyan minőségjelzők, amelyek önma-
gukban nem kapcsolhatók a fizikai 
küzdelemhez (pl. színezet, tolldíszek, 
ének), emlősök esetében a küzdeni tu-
dás jelzését többnyire a harchoz is szük-
séges tulajdonságokkal oldják meg 
(agancs, testméret, pózok). Ritkán ta-
lálkozunk tehát rangsorfüggő, erőnlét-
hez köthető színezettel – amit például a 
zsiráfoknál figyelhetünk meg. 

A zsiráfok társas viszonyaira a laza 
csoportszerkezet jellemző – míg a 
tehenek és a fiatalabb állatok cso-
portokat alkotnak, a kifejlett hímek 
többnyire magányosan kóborolnak, 
és általában akkor csatlakoznak a 
többiekhez, amikor a csoportban 
ivarzó nőstények vannak. A bikák 
komoly küzdelmeket folytatnak a 
minél több tehén időleges kisajátítá-
sáért. Már ismert volt eddig is, hogy 
az életkor előrehaladtával a zsiráf hí-
mek szőrzete egyre sötétebbé válik. 
Namíbiában élő egyedek vizsgálatá-
val azonban csak most sikerült iga-
zolni, hogy a szőrzet tónusa a hímek 
rangjával is összefüggésben áll.

ÉT-ETOLÓGIA

Több, mint 60 zsiráfbika viselkedését 
követték nyomon a terepen, elsősorban 
azt figyelve, hogy magányosan, vagy 
többnyire a csoportokhoz csatlakozva 
láthatóak-e. Emellett a kutatók kime-
rítő fotódokumentációt készítettek az 
egyedekről, melynek segítségével egy 
tónuskulcs alkalmazásával besorolták 
az állatokat a legvilágosabbtól a legsö-
tétebb színezetűig tartó kategóriákba. 

A vizsgálatból kiderült, hogy habár 
általában igaz az, hogy az idősebb bi-
kák színe sötétebb, a szabály nem te-
kinthető általános érvényűnek. Voltak 
ugyanis világosfakó szőrzetű idős hí-
mek, és csokoládébarna fiatalabb fel-
nőttek is. A hímek viselkedése, illetve 
szociális rangja erősebb összefüggést 
mutatott a szőrzet tónusával, mint az 
egyedek kora. A világos színű hímek 
alacsony rangúaknak bizonyultak, 
többnyire a csoportokhoz csatlakozva 
éltek. A sötét tónusú bikák viszont kó-
boroltak, és mindig ahhoz a csoport-
hoz csatlakoztak, ahol éppen párzásra 
kész nőstények voltak. Ezek a hímek 
voltak a legdominánsabbak is egyben.

A kutatás alapján elmondható, 
hogy zsiráfbikáknál a szőrzet tónusa 
megbízhatóan jelzi az egyed rangját 
és egyben esélyét a tehenekért folyó 
vetélkedésben. A sötét pigment ter-
melése energiaigényes, így a sötét 
színezet fenntartására csak jó erőnlé-
tű bikák képesek. Más vizsgálatokból 
azt is tudjuk, hogy a vetélkedésekben 
győztes egyedekben a sötét pigment 
termelődését elősegítő hormonális 
környezet alakul ki, így a domináns 
pozíció elérése pozitívan hat a rang-
hoz járó tónus kialakítására.

Pongrácz PéTer
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KERESZTREJTVÉNY

Következő vizsgaidőpont:
 
2019. november 30.
Jelentkezési határidő: 2019. november 18.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Megjelent a 
Természet Világa 
novemberi száma - Államilag elismert

- Számítógépes nyelvvizsga
- 7. munkanapon eredményt ad

Az e héten induló új rejtvényciklusban a 2019-es esztendő termé-
szetvédelmi „kiválasztottjaira” szeretnénk felhívni Olvasóink figyelmét. 
Immár hagyomány lapunkban, hogy az év végi ünnepi lapszámunkban 
mutatjuk be nagy cikkben az adott esztendő „év fáját”, s így teszünk 
idén is a kiválasztottal, a sajmeggyel. E méltánytalanul mellőzött fát 
még az erdészek is harmadrendű fafajnak tartják gazdasági értéke 
miatt. Kis termete miatt a kirándulók fel sem figyelnek rá, a felületes 
szemlélődő általában vadkörtének nézi. Az elsőrendű fafajok termesz-
tésére összpontosító erdőgazdálkodás pedig régóta elfeledte egykori 
sokoldalú felhasználási lehetőségeit. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
Az e heti számunkban elkezdődő 12 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 244 éve szü-
letett matematikusunk nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Térképészet. 11. Hatvanpercnyi. 12. A Testről és lélek-
ről című film rendezője (Ildikó). 13. Lakás bejárata. 15. ... Zeppelin; 
1968-ban alapított brit rockegyüttes. 17. Ügyetlen, egyes vidékeken 
használt szóval. 19. Film közepe! 20. Sértetlen. 22. Egyéni vállalko-
zó mester űzi. 25. A sajmeggy tudományos neve. 27. Plomba. 
28. A szobába. 30. Középen alákap! 31. Germán eredetű, régi férfine-
vünk. 33. Elnök(i), röv. 36. Avítt dolog. 38. Ízületi baja van. 41. Dönt a 
bíró. 43. Indulási helyére vonatozó.

FÜGGŐLEGES: 1. Kóla fele! 2. Mátka. 3. Start. 4. Titkár, régiesen. 
5. A germánium vegyjele. 6. Ribonukleinsav, röv. 7. Ágy végei! 8. Arab 

szántóvető. 9. Erre a helyre. 10. Verdi címadó operahősnője. 14. Régies 
szóval: mákony. 16. Keretbe foglalt dísz a falon. 18. Vívócsörte. 19. Gyá-
rakat létesít. 21. ... és kontra; mellette és ellene. 23. Rajongó. 24. Cellala-
kó. 26. Lándzsával felfegyverzett könnyű lovas. 29. Plánum, elképzelés. 
32. Fizetési részlet. 34. Román pénznem többese. 35. Épület. 37. Köt-
szer. 39. A Maros partjai! 40. Tusa vége! 42. Ha ez nincs, szamár is jó!

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

A debreceni Déri Múzeumban 
A CRAFTER – avagy a bronz-
kori kerámiaművesség felélesz-

tése címmel nyíló nemzetközi tárlat célja, hogy mai kéz-
művesek segítségével élessze újjá a bronzkori Európa ki-
emelkedő régészeti kultúráinak kerámiaművességét és 
az azokból nyert inspirációkkal támogassa a modern 
kézművesség megújulását.

A CRAFTER öt európai ország nyolc intézményének 
együttműködésével 2018 júliusában jött létre: a Barcelo-
nai Autonóm Egyetem és Mula város önkormányzata 
(Spanyolország), az EXARC (Hollandia), a Hallei 
Őstörténeti Múzeum (Németország), a Paraćini Városi 
Múzeum (Szerbia), a debreceni Déri Múzeum, valamint a 
budapesti MTA BTK Régészeti Intézet vesz részt benne.

A közös munka során a spanyol, német, magyar és 
szerb keramikus mesterek újraalkotják a bronzkori Eu-
rópa kiemelkedő régészeti kultúráinak (El Argar, Dél-
kelet-Spanyolország; Únětice/Aunjetitz, Közép-Európa; 
Füzesabony, Kelet-Magyarország; Vatin/Vattina, Dél-
Szerbia) legszebb és legjellegzetesebb kerámia edényeit, 
melyekből 2019 őszén az országok mindegyikében egy-
szerre nyílik kiállítás.

A kerámia készítésének folyamatát a kiállításon hangula-
tos dokumentumfilm mutatja be, mely mélyebb bepillan-
tást enged az őskori kerámiaművesség technikai fogásaiba.

A tárlat a Déri Múzeum Kávézójában  december 31-ig 
látogatható.

Három évvel az ötvenhatos forradalom 
után háromezer francia nyelvű könyv 
hozott színt a budapesti értelmiség 
szürke, a megtorlás után konszolidáció-
ba forduló létezésébe. A Műcsarnokban 
1959-ben rendezett könyvkiállítással a 
magyar kultúrpolitika tudatosan lépett 

a Rákosi-éra kezdete óta tartó elzárkózástól a nemzetközi 
nyitás felé, és úgy tűnik, ebbe belefért az is, hogy szemet 
hunyjon az évszázad legnagyobb magyar össznépi könyvlo-
pása felett. A két hétig tartó kiállítás végére a könyvek nagy 
része a lódenkabátok alatt a reakciósnak mondott nyugati 
kultúrától elzárt főiskolásokhoz, egyetemistákhoz vándorolt. 

A Szentendrei Képtár A nagy könyvlopás. Francia 
könyvkiállítás a vasfüggöny mögött című tárlata a 
magyar kultúrtörténetnek ezt a lappangó epizódját tárja 
fel, megidézve a könyvkultúra és a képzőművészet tár-
sadalmi-politikai kontextusát az ötvenes években. Be-
mutatja a korabeli magyarországi vizuális kultúra szür-
keségét, valamint az ekkoriban tapasztalható elzártsá-
got: a könyvhöz, információhoz és képzőművészeti rep-
rodukciókhoz jutás nehézségeit.

A hatvan évvel ezelőtti „tolvajok” és látogatók között 
nagy számban szerepeltek főiskolás művészek és művé-
szettörténet szakos egyetemisták, akik a következő 

évtizedekben szakmájuk kiemelkedő képviselőivé vál-
tak. A velük rögzített interjúk az 1950-es, 1960-as évek-
re vonatkozó páratlan, színes forrásanyagot alkotnak, 
amelyből a kiállításon részletek tekinthetők meg.

A könyvkiállítás háttereként a tárlat bemutatja a fran-
cia-magyar kapcsolatok alakulását, amely az ötvenes 
években a Francia Intézet alkalmazottainak letartózta-
tásával mélypontot ért el. Az 1956-os forradalom leveré-
se után hatalomra kerülő Kádár-rezsim saját elszigetelt-
ségét nemzetközi kulturális projektekkel kívánta oldani: 
ezek között az egyik első a francia könyvkiállítás volt.

A kiállítás 2020. január 19-ig látogatható.

A naturArt, a Magyar Természetfo-
tósok Szövetsége idén immár 27. alka-
lommal hirdette meg Magyarország 

és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázatát.
A pályázat célja hazánk, a Kárpát-medencei ökorégió és 
Földünk természeti értékeinek, csodálatos élővilágának, 
tájainak, valamint a természet ritka pillanatainak bemu-
tatása, és ezen keresztül a természetvédelmi és biológiai 
ismeretterjesztés segítése, a társada-
lom szemléletének formálása és esz-
tétikai értékítéletének fejlesztése. 
A zsűri a beérkezett mintegy 3300 
képből még júniusban kiválasztotta 
a legjobb 100-at, ezeket a fotókat láthatjuk a Lenergy 
– Az év természetfotósa 2019 kiállításon, beleértve 
„Az Év Természetfotósa” és az „Az Év Ifjú Természet-
fotósa” címet elnyerő fotós győztes képét is. A Magyar 
Természettudományi Múzeumban látható tárlat decem-
ber 31-ig várja az érdeklődőket.

Az Élő gyűjtemény című kiállí-
tás, ellentétben az egy térben meg-
rendezett időszaki tárlatokkal, a 
Nemzeti Galéria szinte valamennyi 
terét birtokba veszi, és kiállítástúrá-
ra hívja a látogatókat.

A múzeumi szobrokat és a kortárs reflexiókat bemutató 
kiállítás-sorozat utolsó állomásaként megnyílt tárlat mind-
ezzel nemcsak az állandó kiállítások megszokott közegét 
mozgatja meg, hanem elevenségével, interaktív jellegével 
bepillantást enged a múzeumi munkába is, ritkán látható 
raktári anyagot mutat meg, és párbeszédre hívja a látogatót.

A 2017-ben indult projekt lezárásaként született meg az 
október közepén nyílt összegző tárlat, ahol a tíz szoborpár 
egyszerre, az adott helyén jelenik meg. A 2020. január  26-ig 
látható kiállítás elevenségét a raktári közegből kiállítási 
pozícióba került műtárgyak adják – jelezve azt is, hogy 
a raktári státusz legtöbb esetben csupán ideiglenes álla-
pot, amely bármikor megváltoztatható. Ugyanakkor a 
kortárs alkotások párbeszédre hívják, és új szempontok-
kal gazdagítják a múzeumi anyagot. 

Újraalkotva

Raktárból múzeumba

Össznépi könyvlopás

Az év természetfotósa
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A hátlapon
Tatárdombi kápolna
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A különleges Bükk-fennsík
Hol van az ország „teteje”? A választ 
már az általános iskolában megta-
nítják: a legmagasabb hegység a 
Mátra, legmagasabb csúcsa pedig az 
1014 méteres Kékes. Ugyanakkor, 
ha a legmagasabban elhelyezkedő 
magyar kistájat keressük, egy hegy-
séggel keletebbre kell látogatnunk: 
a Bükk-fennsíkra. De hogy alakult 
ki ez a hazánkban különleges, szo-
katlanul nagy tengerszint feletti 
magasságon található terület?

Egy modern vállalati innováció
A piacon egyre népszerűbbé váló, 
modern finanszírozási forma a lízing. 
A nemzetközi felmérések szerint azok-
nál a vállalatoknál, ahol a pénzellátás 
külső intézményhez kötődik, a bankhi-
tel után a lízing tölti be a legfontosabb 
szerepet. Ez a módozat eszközök egy 
évnél további, azaz hosszútávú haszná-
latára vagy beszerzésére alkalmas.

Mikroszkópos fotózás – otthon
Manapság már megfizethető áron 
(pár tízezer forint) is vásárolhatunk 
minőségi mikroszkópot. Szerencsére 
olyan korban élünk, amikor a kép 
rögzítéséhez nem feltétlenül szüksé-
ges mikroszkópkamerát vásárolni, 
hiszen jó eséllyel az Olvasó zsebében 
most is ott lapul egy több megapixe-
les kamerával felszerelt telefon.

A Gyergyószárhegy mellett emelkedő 
különleges épület Köllő Miklós, a 
LARIX stúdió vezető építésze keze 
munkáját dicséri. A legenda szerint 
háromezer tatár ellen háromszáz szé-
kely küzdött 1658-ban itt, Szárhegy 
határában. A Tatárdombon volt az a 
hely, ahol döntő túlerővel szemben si-
került helyt állniuk a székelyeknek, de 
a győztes csata után a hálaadó kápolna 
építése elmaradt, mert kellett a pénz a 
tatár fogságba esettek kiváltására. 

Így több száz év múlva épült meg a 
kápolna, aminek az az üzenete a széke-
lyek felé, hogy bár nehéz itthon élni, 
de vannak megoldások, vannak lehető-
ségek. Az épület egyszerre szentély és 
színpad, hiszen Böjte Csaba itt tartja év-
nyitóit, ugyanakkor utalnia kell a győz-
tes csatára is. Maga a szentély rész így 
egy korabeli sisakból inspirálódott, míg 
a körülötte lévő színpad tulajdonkép-
pen egy vért. A zsindelyborítás logikája 
pedig ugyanaz, mint egy korabeli vért 
felépítése. Gyakorlatilag csak egy vé-
kony héj, amit megcsavarva kapjuk 
meg a kellő stabilitását, erejét. Ezért ké-
pes a szerkezet önmagában megállni. 
A környező tér is fontos szerepet kap: a 
természetes lejtő része annak idején a 
győzelmet segítette, most ez a nézőtér. 

A kápolna építéséhez használt techni-
ka valaha igen ismert volt, az öntöttvas 
szerkezetekkel együtt fejlődött sokáig. 
A vas azonban maradandóbbnak bizo-
nyult, a tűznek és a gombának is ellen-
állt, így a fából készült hasonló szerke-
zetek építése Csipkerózsika-álomba 
szenderült, egészen a második világhá-
ború végéig. Ekkor Németországból 
indult újra hódító útjára, hiszen olcsón 
kellett gyorsan nagy felületeket befed-
ni. Igazából a szerkezet egyszerű, bár-
milyen helyi asztalos műhelyben kivi-
telezhető. Különösebb elvárás a fa-
anyag felé sincsen, csak egy normális 
deszkaanyag kell hozzá. A zsindely 
külseje nem véletlenül szürke, ennek 
segítségével oldódik igazán fel a tájban. 

Kép és szöveg: Pásztor Péter
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