


Evolúció: múltunk, jelenünk... jövőnk?
A napokban újra megünnepelhetjük, hogy A fajok eredete egy évvel „nagyobb” 

lett. Bár a „módosulással való leszármazás” a jelenlegi információk birtokában a 
földi élet sokféleségét teljes mértékben magyarázza, a gondolat, hogy mindennapi 
tulajdonságainkra evolúciós szemszögből tekintsünk még viszonylag idegen szá-
munkra. Meghökkenünk, ha hétköznapi kényelmetlenségeink múltjáról hallunk.

Gyakorlatilag minden „bajunknak” történelmi gyökere van. A következőkben 
azokat a tervezési hibákat ismertetem, amelyeket őseinktől örököltük, és amelyek 
vissza-vissza térnek kísérteni minket. Mindkét példa egyszersmind bizonyítja, 
hogy nem tudatos tervezés, hanem evolúciós barkácsolás végtermékei vagyunk.

Őseink, függetlenül attól, hogy halak, kétéltűek vagy emlősök voltak, aktív 
életet éltek. Vándoroltak, vadásztak, gyűjtögettek, illetve nem is olyan régen 
mezőgazdálkodni kezdtek. Életvitelünket sosem jellemezte annyira a passzivitás, 
mint most. A szelekciós erők azonban nem erre képezték ki a fajunkat, és komoly 
árat fizetünk ezért az érdekellentétért. Az elhalálozási okok top 10-es listáján élen 
futnak a szívbetegségek, cukorbetegség, elhízás és agyvérzés - mindezeknek a 
genetikai mellett történelmi alapja is van.
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„Így fejlődik a világ”
       Valószínűleg mindannyian ismerjük a közmondást, hogy „ami nem öl meg, 
az megerősít”, de talán kevesebben olvasták már Berkesi András, magyar író 
sorait, miszerint: „Az élet: az erősek harca a gyengék ellen. S akik megmaradnak 
a gyengék közül, azok erősek lesznek. Így fejlődik a világ.” Úgy gondolom, hogy 
tekinthetnénk ezt a megfogalmazást az evolúció legjobb, lebutított meghatá-
rozásának, hiszen elég jól rávilágít a lényegére. 
      A fejlődés, sőt, bizonyos szempontból még a szelekció is életünk szerves 
része – ott van reggel, mikor felkelünk, napközben, amikor feladatainkat 
végezzük, és este, ha nyugovóra térünk. Lehetetlen kizárni mindennapjainkból – 
és ha azt vesszük, az butaság is lenne. Tulajdonképpen ez mozgat mindany-
nyiunkat, leggyakrabban anélkül, hogy tudomást szereznénk róla – azért iratkoz-
tunk be egyetemre, hogy „erősebbek” legyünk a munkaerőpiacon, azért tanulunk 
nap mint nap, hogy jók legyünk azon a területen, amit választottunk magunknak. 
Ha képesek vagyunk előrelépni, ismeretlen dolgokba belevágni, olyan tevékeny-
ségeket végezni, amire más nem képes, akkor sikeresek leszünk, ha nem, akkor 
lemorzsolódunk. Mindent ez mozgat, a zsigereinkben van a fejlődés utáni vágy és 
az erre irányuló törekvések.
         Ennek a témának részemről leginkább ez lenne az üzenete: valahányszor azt 
érzed, hogy már nincs tovább, hogy semmi értelme nincs folytatni, amit 
elkezdtél, gondolj arra, hogy éppen az „erősek” céltáblája vagy – és ha nem adod 
fel, akár már holnap közéjük tartozhatsz Te is! A következő oldalakon két külön 
aspektusból szembesülhettek az evolúcióval – megismerhetitek, hogy biológiai 
szempontból miként érint minket embereket, majd azt is, hogy Karunkat miként 
érte el a változás szele. Jó szórakozást kívánok!

A szerkesztő, 
Dimény Orsi

Következő lapszámunk témája: az EMBER.
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Az ősemberek környezetében nem volt állandó a táplálék. Magyarul: akkor 
ettek, amikor volt mit, és jó ötletnek tűnt zsír formájában raktározni a 
tápanyagot. A helyzet azóta változott: van kaja bőven, de bennünk még mindig 
ott a kódolt parancs, hogy „egyél, ha ehetsz” – és mi eszünk... és raktározunk... 
és elhízunk, illetve bónuszként megkapjuk a vele járó betegségeket is. Mindez 
természetesen, egy lehető legtunyább életmód mellett. Megfelelő fizikai 
aktivitással, a vér könnyen visszajut a szívbe, mivel a vénák felépítése és a 
mozgás lehetővé teszi ezt. Mondj le a rendszeres és kitartó mozgásról, és a vénák 
kitágulnak, a billentyűk elromlanak, a vér egy része pang az erekben. 
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Tehát vannak olyan szakaszok a fehérjékben, amelyek szinte alig változtak 
valahányszor a vírus mutálódott, és a ellenállóvá vált a gyógyszeres kezeléssel 
szemben. A tudósok szerint az immunrendszert „meg lehetne tanítani” arra, 
hogy ezeket a szakaszokat egyszerre támadja meg. Ez esetben eléggé 
drasztikusan csökken a lehetősége annak, hogy egy vírus egyszerre szenvedjen 
mutációt mindegyik, amúgy nehezen változó zónáján. Gyakorlatilag vagy 
teljesen kiölnénk a AIDS vírusát, vagy megteremtenénk az előfeltételeket egy 
erősebb kórokozó születésének.
      Az élet története során különböző mechanizmusok fejlődtek ki, amelyek 
arra hivatottak, hogy ellenállóbbá tegyenek. Néhány ezek közül már funkcióját 
vesztette, így például a tenyér és talp izzadása veszély esetén (elméletileg 
növeli az említett testfelületek tapadását és hozzájárul a menekülés sikeréhez), 
viszont vannak védekezési reakciók, amelyek ellen harcolunk, holott nem 
kellene. A legkisebb hőemelkedés esetén is rögtön bekapjuk a lázcsillapítókat, 
annak ellenére, hogy bizonyított tény, hogy a hőemelkedés növeli az 
immunrendszer hatékonyságát. Ez csak a tudatlanság számlájára írható: ha 
ismernénk a láz evolúciós hátterét talán kétszer meggondolnánk, hogy 
bevegyük-e a gyógyszert. Persze az is érdekes, hogy mint minden 
védekezésnek, a láznak is ára van, és ha a befektetés meghaladja a haszon 
értékét, akkor negatív hatásai lesznek, ekkor kérdés nélkül szükséges a 
lázcsillapító. Egy másik ilyen befektetés-haszon példa a hányásé: remek 
módszer kiüríteni a gyomrunkból a felgyűlt oda nem illő anyagokat (akár 
minden este kies kis városunk minden szórakozóhelye előtt), viszont elég 
komoly esély van arra, hogy hányás közbe megfulladjunk (ami elég durva 
árfolyam a vodka plusz még több vodkának).

A patogének virulenciája, az emberi szervezet csereviszonyai, a 
fejlődéstörténeti múltunk hatása jelenlegi egészségügyi problémáinkra... mind 
olyan témák, amihez hozzá lehet nyúlni evolúciós szemszögből, és gyakorlatba 
ültetni őket. Vállalkozók?

Marton Attila

Szerkesztette: Kiss Réka
4

- Honnan lehet tudni, 
hogy a légy hímnemű, 

vagy nőnemű?
- A hímnemű a 

borosüvegre száll, a 
nőnemű a tükörre.

Egy másik bosszantó tulajdonságunk kétéltű őseinktől származik, mégpedig 
életük ebihalként leélt szakaszából. Neil Shubin A belső hal című könyvében 
leírja, hogy mi is áll a csuklásunk mögött. A csuklási reflex a rekeszizom 
önkéntelen összerándulása. A tüdőbe hirtelen beáramlik a levegő a gégefedő 
záródását okozva, és ez hallatja a jellegzetes „hikk!”-et. Az agyunkban található 
egy mintageneráló központ, ami az ismétlődő, önkéntelen mozgásainkat irányítja 
(pl. légzés).  A csuklásért felelős mintagenerátor régió pedig gyakorlatilag azo-
nos a mai kétéltűekével, legfőképp az ebihalakéval. Ők kopoltyúkkal és tüdőkkel 
egyaránt tudnak lélegezni. Amikor a kopoltyújukat szeretnék használni, vizet 
áramoltatnak be a szájüregükbe, de el kell kerüljék azt, hogy a víz bejusson a 
tüdőbe. Erre a megoldás az, hogy a gégefedő ráhajlik a gégére közvetlenül a 
belégzés után. Ismerős? Gyakorlatilag az ebihalak egy kiterjesztett csuklás-
forma miatt tudnak váltogatni a kopoltyú és tüdő között, – és bár a „hardwere” 
már nincs meg az emlősökben, a „soft” még működik.

A csuklás talán egy jelentéktelen csecse-becse (bár egyesek ezt is nagyon 
aranyosan tudják művelni), de mennyivel tágítja látóterünket az, hogy 
betegségeink mellé evolúciós magyarázatot tudunk rendelni? Tovább 
merészkedek egy lépéssel: milyen lenne az evolúció mikéntjének ismeretét 
gyógyászatban használni? 

„Elvesztettük háztartásunk örömforrását és öregkori vigasztalásunkat” – 
Darwin papírra vetett gondolatai, amikor lánya, Anne, gümőkór miatt meghalt. 
Ő még nem sejthette, de neki köszönhetően ma már tudjuk, hogy a 
Mycobacterium tuberculosis nevű kórokozó arra fejlődött, hogy kicselezze az 
alig tíz éves kislány immunrendszerét, a halálát okozva. Az evolúcióelmélet volt 
az a létfontosságú információ, amelyre oly nagy szükségünk volt ahhoz, hogy 
megértsük, miért is válnak hatástalanná legjobb gyógyszereink egy bizonyos idő 
után. Háború van, és bár a kórokozók oldalán sokkal nagyobb az áldozatok 
száma, szinte lehetetlen egyelőre megnyernünk ezt a fegyverkezési versenyt. Bár 
mindig van remény, és ez tudástárunk bővülésével egyszerre nő, az evolúciós 
gyógyászat még gyerekcipőben jár, de elég komoly elvárásaink vannak már most 
is. Talán az első jó hírtől már csak hónapok választanak el: az AIDS-et okozó 
vírusnak van néhány olyan része, amelynek másolása elég konzervatív.

Darwinról készült korabeli karikatúra (1871)

Vicc
A tanár azt meséli az osztálynak, hogy az emberek 
Ádámtól és Évától származnak. Móricka jelentkezik:
- Az apukám azt mondta, hogy a majmoktól származunk.
- Igen, Móricka, de most nem rólatok van szó.
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Intézmény-evolúció
Interjú dr. Markó Bálinttal

 

Mit jelent pontosan az, hogy a magyar tagozat külön vált a romántól?Mit jelent pontosan az, hogy a magyar tagozat külön vált a romántól?
Gyakorlatilag annyi változott, hogy most már jogilag is létezik egy olyan szerve-
zeti egység, amely magába foglalja a Karunkon zajló biológia profilú magyar 
nyelvű oktatást. Ugyanakkor a Babeş-Bolyai Tudományegyetembe ágyazva nem 
veszti el a multikulturalitását sem az oktatás, ugyanis megmarad a kontaktus a 
román diákokkal és oktatókkal is. 

Milyen pozitív és negatív hatási vannak ránk nézve a román tagozattól való 
különválásnak?
Negatív hatásról egyelőre nem tudok beszámolni, talán csak személyemre szóló 
hátrányokat tudnék felsorakoztatni, ugyanis így kicsivel több munkám lesz: többet 
kell majd adminisztrálni, olyan feladatokat elvégezni, amit eddig mások csináltak 
helyettünk. A pozitív hatásait emelném ki inkább: önállóbbak lettünk, pénzügyi 
autonómiát szereztünk, mi magunk felelünk a magyar szakok felépítéséről, 
fejlődéséről, arról, hogy a későbbiekben hogyan fog kinézni az oktatás. Gyakor-
latilag megkaptuk mindazokat a jogokat, amelyekért eddig küzdöttünk. 

Hova fejlődhet így a magyar nyelvű oktatás?
A jogi különválás egy sokkal dinamikusabb fejődést tesz lehetővé. Lehetőségünk 
lesz arra, hogy más visszhangot, reklámot kapjon az itt zajló biológus-ökológus 
képzés, hiszen itt tényleg magyar nyelven folyik a tanítás.  Szabadabban alakíthat-

juk a tanrendünket. Konkrét terveink is vannak arra vonatkozóan, hogy új 
szakokkal bővítsük a kínálatot főleg az alapképzés szintjén. Az egyik ilyen szak 
egy klinikai biológia jellegű irány lenne, amely az egészségügy fele orientálódó 
fiatalokat szólítaná meg. Ezen a szakon a klinikumban alkalmazott tudást 
sajátíthatnák el. Emellett tervezünk egy természetvédelmi biológia jellegű 
szakot is. Azonban ezek jelenleg csak elképzelések, egyáltalán nem biztos, hogy 
ez lesz a szakok neve. Csupán előljáróban osztom meg, hogy valami hasonlóban 
gondolkozunk, de ezek magvalósulása a jövő titka. 

Mely tevékenységek tartoznak a feladatköreitek közé?
Többnyire mi magunk dönthetünk a magyar tagozat dolgairól. Mi szabjuk meg, 
hogy kiket alkalmazunk az egyetemen, milyen szakokat indítunk, milyen 
tantárgyakat tanítunk. A feladatok közé legfőképpen az oktatás megszervezése, 
valamilyen szinten a kutatási tevékenység irányítása, és az ezekkel kapcsolatos 
adminisztráció tartozik.

Mi, hallgatók hogyan fogjuk érzékelni a változásokat? 
Egyszerűbb lesz a magyar nyelvű oktatást egy testülethez kötni, mivel – lássuk 
be – ez eddig eléggé virtuális volt, ugyanis a magyar tagozatnak nem volt jogi 
formája. Mostmár van! A magyar diákok ezután közvetlenül fognak olyan 
információkhoz jutni, amelyek eddig bizonyos csatornákon elvesztek, jobban 
fognak tudni tájékozódni az eseményekről, történésekről.  

Számíthatunk magyar titkárnőre?
Igen, szeretnénk, hogy legyen magyar titkárnő. Azt még nem látjuk 
egyértelműen, hogy a Dékáni Hivatalban vagy máshol lesz-e a helye. Az a 
helyzet, hogy egyedül a Biológia és Geológia Karon nincs magyar titkárnő, de 
ez néhány hónapon belül – de mindenesetre ebben a tanévben – biztosan 
változni fog. 

Hogyan fogadtad, hogy téged választottak az Intézet vezetőjének?
Ez egy olyan feladat, amit el kellett vállalnia valakinek. Egyrészt örültem neki, 
másrészt ez teher is, hiszen sok adminisztrációs munkával jár. Ebben 
szerencsére nagy segítségemre vannak a kollégáim, kiemelten dr. Fodorpataki 
László, dr. Ujvárosi Lujza, dr. Kósa Ferenc, akik egyébként a vezető-testület 
tagjai. A román oktatásért felelős intézményekben lévő viszonyokkal 
ellentétben ez nagy könnyebbséget jelent, hiszen itt mindenkinek megvan a 
viszonylag pontos feladata. 

Török Edina

Ha nem is fogalmaztad még meg, de biztosan Te is 
nyűgöltél már amiatt, hogy ismét titkárságra kell 
menned, és bármennyire is igyekszel röviden és 
egyértelműen megfogalmazni,  hogy mit szeretnél, az 
ott dolgozók csak néznek és nem értenek. Aztán 
kezdesz izzadni és már magad sem tudod, hogy mi a 
kínod... Szemfüles olvasóink nemrégiben hírt 
kaphattak arról, hogy hivatalos formában is meg-
született a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. A 
kérdésben dr. Markó Bálint, a testület vezetője a 
legilletékesebb, akit többek között arról is faggattunk, 
hogy számíthatunk-e könnyebbségekre az ügyintézés 
során?



Októberi BÖSZ FotópályázatOktóberi BÖSZ Fotópályázat
A BÖSZ folyamatos fotópályázatot írt ki. A második fordulóban (október) 11 
pályázótól 27 fénykép érkezett, melyek mindegyike részt vett a Facebook-on folyó 
szavazáson! Az előzőhöz hasonlóan ezt a fordulót is Szász Andrea nyerte A dög c. 
fotójával. Ugyanezen versenyző zsebelhette be a második helyezést is a Mese című 
képpel. A harmadik helyen, szavazategyenlőség okán, ketten is osztoznak: Incze 
Ágnes – Kukucs, van itt valaki? és Sos Tibor – Születés [Bodzai iszapvulkánok] c. 
munkájukkal. A nyerteseknek gratulálunk!
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Gólyalábon a világban

Torockó... Mennyi mesét és szép történetet, beszámolót hallottam róla. Nem 
csoda hát, hogy ez a hely keltette fel az érdeklődésünket, amikor arról volt szó, hogy 
hova mehetnénk a fiatal gólyákkal beavatásra.

A két, majdnem három napos kirándulás (október 14-16.) sörgyűjtéssel 
kezdődött. Sikerült mindenkinek annyira átfagynia, hogy miután befészkeltük 
magunkat a meleg szobákba, nem is akartunk kimenni. Persze, a hangulat mást 
diktált: az ismerkedést szolgáló játékokat buli követte, ahol mindenki tombolhatott 
arra a zenére, ami neki a legjobban tetszett, vagy ha elfáradt, odakint kipihenhette 
magát, egyként vacogva a hintán. A születésnapos köszöntése után későig tartott a 
buli, és még a hálókban is csak sokára csitultak el a jókedvű gólyák.

A második nap frissen és üdén várta azokat, akik úgy döntöttek, nekivágnak 
megmászni a Székelykövet. Nem kis erőfeszítésbe telt, míg felértünk, de nem bántuk 
meg. A táj őszi ruhájában pompázott, és a falu, ahonnan indultunk, elfért a talpunk 
alatt. Délután, pihenésképpen, újra játékokkal kedveskedtek a szervezők a 
gólyáknak. Mindenki lelkesen vetkőzött a havasesőben, hogy csapata ruháiból a 
leghosszabb láncot alkothassa. Nem várt sikerrel végződött a versenyszám! Az estét 
a kocsma megismerésével töltöttük, majd a tánc és éneklés az ebédlőben 
folytatódott. Elalvás előtt pedig egy igazi gejzír kitörésének is szemtanúi lehettünk! 
        A harmadik nap megismerkedtünk a faluval. A szervezők körülnézni, a fiatalok 
az érdekesebbnél érdekesebb fotók készítése érdekében keltek szárnyra. Indulás 
előtt még kiértékeltük az elmúlt napokat, díjakat osztogattunk, tagokat toboroztunk. 
Hazafelé a legtöbben magukba zárkózva, csukott szemmel elmélkedtek az elmúlt 
napok eseményeiről, a született barátságokról, az egymással eltöltött időről.
Kiss Réka

A  tábor után a BÖSZ 13 új taggal bővült. 
A tábor a Communitas Alapítvány és a KMDSZ 
támogatásával jött létre.

 

Szász Andrea – A dög

Megemlékezés
A BÖSZ csapata idén először szervezett gyertyagyújtást a Házsongárdi 

temetőben. November elsején viszonylag szép számmal gyűltünk össze azért, 
hogy megemlékezzünk nagyjainkra. A program célja az volt, hogy tiszteletünket 
fejezzük ki mindazon személyiségek felé, akik nagyban hozzájárultak a 
tudomány vagy a magyarság előbbrejutásához. Gyertyát gyújtottunk többek 
között gróf Mikó Imre, Brassai Sámuel, Kós Károly, Apáczai Csere János, 
Dsida Jenő, Szilágyi Domokos és Emil Racoviță  síremléke előtt is. Néhány 
mondatban összefoglaltuk az említettek életútját. A temető hangulatáért a szép 
számmal meggyújtott gyertyák feleltek. 

                                                                    Mészáros Tamás
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Gólyák, készüljetek! 
Lassan-lassan elérkezik a Ti napotok! 2011. november 24 én, 
csütörtökön megmutathatod ügyességedet, kitartásodat, álló-
képességedet, humorérzékedet A vetélkedőt követően a gólya-
bulinak az Atmosphera Café ad helyet! További informá-
ciókért figyeljétek a plakátokat és a BÖSZ blogját. 

Apróhirdetés
Angol és román nyelvű (szak)szövegek magyarra fordítását vállalom jutányos 
áron! E-mail: boszforditas@gmail.com

- Mi a baklövés?
- ???
- Hímivarú emlős állat elejtése...

Előadás
Az Al. Borza Botanikus Kert 

és a BBTE Biológia és 
Geológia Kara rendezésében 

2011. november 18-án, 
délután 16 órától kerül sor 

dr. Tobias W. DONATH, a 
Giesseni Egyetem 

professzorának előadására. 
Ennek címe: „Restoration 
of flood meadows along 

the northern Upper 
Rhine” 

A rendezvény helyszíne: a 
Botanikus Kert előadóterme.

A szervezők szeretettel 
várnak minden érdeklődőt!

Hirdess a BÖSZ-nél!
Küldd el hirdetésedet a boszujsag@gmail.com e-mail-címre, mi pedig a BÖSZ 
blogján azonnal, valamint a következő lapszámban INGYENESEN közzétesszük!

 

Abszolút

Mi az abszolút 
disznóság? 

Kígyónak viagrát 
adni. 

***
Mi az abszolút 

semmi ? 
Nyeletlen bicska, 

penge nélkül.

***
Mi az abszolút 

tragédia?
Amikor a 

tiszavirágnak 
peches napja van.

bárki részt vehet, havonta legfeljebb 3 fotóval! Beküldési határidő: minden 
hónap első napjáig (legközelebb december 1-ig). Nálunk nincs zsűri, a 
nyerteseket TI választjátok ki! Az beküldött képeket a BÖSZ Fotópályázat 
Facebook oldalon lehet megtekinteni, és az itt leadott “Tetszik/Like” 
szavazatok száma alapján hírdetünk győztest. A legjobb képeket kiállítjuk a 
13. Kolozsvári Biológus Napok alkalmával. (További információ a BÖSZ 
blogján és/vagy e-mailben igényelhető.)

Fotópályázat
A BÖSZ még mindig várja a TE fotóidat is a 
boszfotopalyazat@gmail.com e-mail-címre. A versenyben 
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Sudoku 

Töltsd ki az üres mezőket úgy, 
hogy minden sorban, oszlopban 
és 3x3-as négyzetben minden 
szám csak egyszer szerepeljen! 
Légy Te az első megfejtő! A 
megoldást fotózd le, és küldd el 
nekünk!

Viccek
Az állatorvos megkéri az asszisztensét, 
hogy adjon be hashajtót a Rárónak. Elma-
gyarázza, mi a teendő:
- Dugjon be egy csövet a ló szájába, 
tegye be a tablettát a csőbe, és fújjon bele 
jó erősen, így a gyógyszer a ló nyelőcsö-
vébe kerül.
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst:
- Na, hat már a hashajtó?
- Igen, de sajnos a ló fújt először.

- Bocsánat kisasszony, hogy 
megszólítom, de talán emlék-
szik rám. Az imént a majomket-
recnél is bámultam magát.
- Persze, hogy emlékszem. De 
hogy szabadult ki?

- Miért nem fut a csiga?
- Mert hülyén nézne ki, hogy lobog a 
szeme.

BÖSZmeségek  (IV. évfolyam, második szám)

Szerkesztő: Dimény Orsolya
Hirdetésszerkesztő: Kiss Réka
Fedőlap: Gagyi Kinga-Borbála
Szerzők: Dimény Orsolya, Kiss Réka, Marton Attila, Török Edina
Tördelők: Kiss Réka, Sipos Ágnes
Korrektúra: Csepregi Janka

A BÖSZmeségeket a BÖSZ adja ki, a lapból értesüléseket csak
a BÖSZmeségekre való hivatkozással lehet átvenni! 
A kiadvány megjelenését az Apáthy István Egyesület támogatta!

Elérhetőségeink
tel: 0749 640742
mail: ubbbosz@yahoo.com, boszujsag@gmail.com
web: ubbbosz.wordpress.com
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