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... még a legmagasabb szintű ismeretterjesztésben is 
szükség van a folyamatos innovációra.

Ez akkor fogalmazódott meg bennem ismét és hang-
súlyosan, amikor Mainzban a világhírű Gutenberg Mú-
zeumban jártam. 

A rajna-pfalzi székváros egyik büszkesége a méltán 
népszerű és elismert Gutenberg-gyűjtemény. A könyv-
nyomtatás úttörőjének páratlan gazdag emlék-kollekci-
óját csodálhatják meg az érdeklődők, több mint negy-
ven eredeti Gutenberg-Bibliával, megannyi olyan ős-
nyomtatvánnyal, amelyek közül egy-egy darab köré 
másutt már önálló kiállítást szerveznének. Ehhez társul 
még a könyv- és nyomdaművészet nemzetközi múzeu-
ma minden földrész nyomdai múltjának áttekintésével.

Hogy mégis miért jutott eszembe e páratlan gazdagság 
láttán is a folytonos újítás szükségessége?

Nos, mert a múzeumot bő egy évtizeddel ezelőtt még, 
mint az interaktív kiállítás egyik európai mintapéldáját 
emlegették. S valóban: a XVII. századi régi épület mellé 
emelt modern, többemeletes kiállító-komplexum egy 
egész szintjét az élmény alapú bemutatásnak és a külön-
féle előadásoknak szentelik. Az alagsorban Gutenberg 

gépének pontos másán minden órában szakszerűen de-
monstrálják a muzeológusok, miként nyomtatták az el-
ső, még meglepően nagyméretű, s a kódexeket utánozni 
kívánó könyveket a XV. században. A nézők közül ki-
választott egy-egy gyermek pedig részt is vehet a nyom-
tatás aprólékos felidézésének a folyamatában. 

Igen ám, de éppen itt a „bökkenő”. Hogy egyetlen 
gyerek tesz-vesz a gép mellett, míg a többiek némi irigy-
séggel figyelik őt. A mai, a 2010-es években cseperedő 
gyerekek pedig már mást szeretnének: azt, hogy szemé-
lyesen ők maguk próbálhassanak ki valamit. Ráadásul 
ne úgy, hogy míg a múzeum egyik emeletén szabad az 
interaktivitás, a kiállítás többi részén a „mindent a szem-
nek, semmit a kéznek” elv érvényesül. Természetesen 
nem hiszem, hogy az eredeti ősnyomtatványokat kelle-
ne lapozniuk a diákoknak, de a tárgyakkal való aktív 
kapcsolat lehetőleg vissza-visszatérő elem kell, hogy le-
gyen a számukra. 

Kérem, ne vegye túlzott fanyalgásnak a Kedves Olva-
só, hogy egy lélegzetelállító múzeummal kapcsolatban 
fogalmazom meg észrevételemet, de néha még a legki-
válóbbak apró hiányosságaiból is fontos következtetése-
ket vonhat le az ismeretterjesztés iránt elkötelezett 
kiállításlátogató.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 
ÉKEZET

ERPSÍTÉS:
SZÓ  ÚSZÓ ÉS SZÓR

HAJRÁ: 

Hat elembQl kettQ 
kiválasztása úgy, hogy 
a sorrend is számít, 
tizenötféleképpen 
lehetséges.

Minden kövön van hat jel. 
EzekbQl négy, illetve kettQ 
egyforma. AmelyekbQl 
kettQ van, elQfordul a hat 
hely minden lehetséges 
pozíciójában, kivéve
az F feletti. A többi már 
jelen van az építményben.

A 29. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik sorba kerüljön az M bet_?

A számok az ernyQkön a két allatta levQ
 ernyQn található számok különbségei. 

Az alsó sorban 0-tól 9-ig minden szám csak egyszer fordul elQ.

Mozdítson el úgy egy érmét, hogy vízszintesen és függQlegesen is 
ugyanannyi érme legyen egy sorban, mindezt kétféleképpen!
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	 Az	elsW	csillagokat	
imitálja		
egy	gammakitörés

Csillagászok egy 2013-ban 
észlelt extrém hosszú ideig 
tartó gammakitörésről kü-
lönféle megfigyelési hullám-
hosszakon gyűjtött adatokat 
elemezve arra a következtetésre ju-

tottak, hogy a kitörés számos vonásában 
nagymértékben hasonlít azokhoz a jel-
lemzőkhöz, amelyekre a Világegyetem 
első, nagyon nagy tömegű csillagainak 
robbanásakor számíthatunk. Ameny-
nyiben ez az értelmezés helytálló, akkor 
a gammakitörések eddigi osztályozása 
egy újabb típussal bővül, amely ráadá-
sul jól modellezi a legkorábbi csillagok 
mai csillagászati megfigyelőeszközök-
kel még elérhetetlen összeomlásait. Az 
eredményről a kutatók az Astrophysical 
Journal Lettersben számoltak be.

„A mai asztrofizika egyik legnagyobb 
kihívása a Világegyetem első csillagai-
nak, az úgynevezett III. populációs csil-
lagoknak az azonosítása és fejlődésük 
lehetséges módozatainak feltárása – ma-
gyarázta a kutatócsoportot vezető 
Luigi Piro, a római Asztrofizikai és 

Planetológiai Intézet kutatási igazga-
tója. – A mostani felfedezés fontos előre-
lépés ezen az úton.”
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A gammakitörések (gamma-ray bursts: 
GRB-k) a Világegyetemben megfi-
gyelhető legfényesebb, legnagyobb 
energiájú felvillanások, amelyek 
során rövid ideig tartó, nagy inten-
zitású gamma- és röntgensugárzás, 
majd a látható, infravörös és a rádió-
tartományban gyorsan elhalványuló 
utánfénylés figyelhető meg. Viszony-
lag gyakori jelenségek: az észlelésükre 
alkalmas űrobszervatóriumok átlago-
san naponta figyelnek meg egy-egy 
új felvillanást.

2013. szeptember 25-én a NASA 
Swift-műholdjának kitörésjelző táv-
csöve nagyenergiájú gammakitörést 
jelzett (amely az időpont nyomán a 
GRB 130925A-jelzést kapta), és mi-
közben röntgentávcsövét azonnal a 
célra irányította, automatikusan riasz-
totta a világ többi nagy földi és űrob-
szervatóriumát is. A megfigyelések 
alapján a kitörés forrása a Kemence 
(Fornax) csillagkép irányában, tőlünk 3,9 
milliárd fényévre volt. 

Az elmúlt évtizedek során csillagá-
szok GRB-k ezreit figyelték meg, 
amelyeket eddig – alapvetően az idő-
tartamuk alapján –   két nagy osztály-
ba soroltak: a rövid (idejű), mindössze 
legfeljebb 2 másodpercig tartó, illetőleg 
a hosszú (idejű), néhány másodperc-
től néhány percig (de túlnyomórészt 
20—50 másodperces) felvillanásokra. 
A rövid CRB-ket nagy valószínűség-
gel bináris rendszerekben lévő nagyon 
sűrű objektumok (neutroncsillagok 
vagy fekete lyukak) összeolvadásával, 
a hosszúakat sokszoros naptömegű 
csillagok fekete lyukká való gravitációs 
összeomlásával magyarázták.

A GRB 130925A gamma kifénye-
sedése ehhez képest rendkívül hosz-
szú ideig, mintegy 1,9 órán át tartott, 
ami több mint százszorosa a koráb-
ban megfigyelt hosszú idejű GRB-k 
átlagának. A Swift röntgentávcsöve 
(XRT) intenzív és erősen változó, ki-
törésekkel tarkított utánfénylést figyelt 
meg a röntgentartományban, amely 
csak több mint 6 óra elteltével kezdett 
a hosszú idejű GRB-knél megszokott 
módon halványodni.

Csillagászok szerint a hosszú GRB-k a 
Wolf-Rayet típusú csillagok garvitációs 
összeomlásakor keletkeznek: ezek szü-
letésükkor több mint 25 naptömegű-
ek, majd fejlődésük során külső, főként 
hidrogént tartalmazó rétegeiket erős 
csillagszeleikkel lefújják, s mire az ösz-
szeomlás küszöbére érnek méretük már 
nagyjából összemérhető a Napéval: a 
csillag magjának fekete lyukká való 
összeomlásakor nagyenergiájú jetek ke-
letkeznek, amelyek a csillag megmaradt 
légkörén áttörve erőteljes – jellemzően 
néhányszor 10 másodpercen át tartó – 
röntgensugárzást keltenek: ezeket észlel-
jük a hosszú GRB-kben. 

Mivel a GRB 130925A esetében ezek 
az időtartamok több százszorosra nyúl-
nak, a jelenség a kitörések egy új osztá-
lyába, az ultrahoszú GRB-k osztályába 
sorolandó. A folyamatok időtartamának 
ilyen mértékű megnyúlása nagy valószí-
nűséggel a forrás (az összeomló csillag) 
fizikai méretei növekedésének tulajdo-
nítható. Az asztrofizikusok szerint ez 
valószínűleg egy olyan forró, kék szu-
peróriás lehet, amelynek tömege legalább 
20-szorosa a Napénak, ám hidrogénben 
gazdag külső rétegeit megtartotta, ezért 
átmérője legalább százszorosa a Napé-
nak. Sőt, még ezt is meghaladhatja, 
amennyiben a csillag anyaga a hidro-
génnél és héliumnál nehezebb elemeket 
(a csillagászatban: fémeket) legfeljebb 
elenyésző mennyiségben tartalmaz – ez 
utóbbi azért feltételezhető, mivel a külső 
hidrogénrétegeket lefújó csillagszél erős-
ségét (illetve az összeomlásig megtartott 
hidrogén mennyiségét) a csillag fémtar-
talma szabja meg. A legnagyobb kék 
szuperóriások esetében így a megma-
radt hidrogénrétegek bezuhanása a mag 
kollapszusában keletkezett fekete lyukba 
szintén ultrahosszú ideig tart. 

A hosszú röntgenutánfénylés a NASA 
Swiftés Chandra, illetve az ESA XMM-
Newton röntgen-űrobszervatóriuma-
inak megfigyelései szerint érdekes, ko-
rábban nem látott szerkezetet mutatott: 
ahogy a fekete lyukból kiinduló két 
ellentétes irányú, közel fénysebességgel 
száguldó részecskékből álló szűk anyag-
nyaláb (jet) a csillag megmaradt külsőbb, 
hűvösebb rétegeinek ütközött, felhe-
vítette és röntgensugárzásra késztette 
őket – így a jet körül egy forró, rönt-
gensugárzó gázburok jött létre, amelyet 
feltehetőleg erős mágneses terek meg is 
tartottak a jet egy szűk környezetében.   

A szuperhosszú GRB 130925A-gam-
makitörés megfigyelt tulajdonságait 
tehát jól magyarázza egy olyan elméleti 

Fantáziakép a GRB 130925A-felvillanás 

megfigyelt szerkezetérQl: a fekete lyukká 
összeomlott magból kitörQ sz_k részecskenyaláb 

(fehér) a megmaradt külsQ, h_vösebb 
gázrétegeknek ütközve maga körül forró, 

röntgensugárzó gázburkot hoz létre (vörös). 
A GRB forrása egy fémekben szegény kék 

szuperóriás lehet, amely jól modellezi a 
Világegyetem elsQ nagytömeg_ csillagait.

KÉP: NASA/SWIFT/A. SIMONNET, SONOMA STATE UNIV.

Jupiter pályája

kék szuperóriás
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az iskolát kitűnő eredménnyel végezte 
el. Tanulmányait felsőipari iskolában 
folytatta, azonban az iskolát az első 
világháború kitörése miatt nem tudta 
befejezni. Az érettségi bizonyítvány 
hiánya miatt azonban nem lehetett 
tisztjelölt. Tizennyolc éves korában, az 
első világháború kitörésekor önkén-
tes katonai szolgálatra jelentkezett. A 
pozsonyi 72-esekhez sorozták be. Az 
orosz hadszíntérre került, ahol a Nida 
folyó mellett vívott ütközetben meg-
sebesült. A kórházi ápolást követően 
visszatért alakulatához, de néhány hó-
napnyi újabb frontszolgálat után, 1915 
őszén, jelentkezett a Császári és Királyi 
Légjáró Csapathoz. Bécsújhelyen vé-
gezte el a repülőgép-vezetői tanfolya-
mot. A kiképzést követően 1916 má-
jusában útja az olasz frontra vezetett, 
ott a 24. számú felderítőszázadhoz 
osztották be. 1916. június 20-án felderí-
tőgépével egymaga állta útját tíz olasz, 
Caproni típusú bombavetőnek, melyek 
a perginei és az etsch-völgyi repülőtere-
ket készültek megtámadni. A 30 perces 
csatában gépe hetven találatot kapott, 
de az egyik Capronit sikerült lelőnie, 
első légi győzelmét aratva ezzel.

Második és harmadik diadala során 
már az áltata kidolgozott módszer sze-
rint harcolt, az ellenséges gépet maga 
előtt terelve a saját vonalak mögött 
kényszerítette leszállásra. A személyzet 
szinte sértetlenül esett hadifogságba. Kiss 
a következőket írta a naplójába: „Este 
végtelen nyugalom öntötte el egész bensőmet. 
Jóleső érzéssel feküdtem le, hogy legyőztem 
az ellenséges gépet és ezt a győzelmet nem 
árnyékolta be emberhalál…”. 

Hét légi győzelemmel a háta mögött 
1917 novemberében áthelyezték az 55. 
vadászszázadhoz, s ezzel a remek pilóta 
nagy álma teljesült, végre vadászrepülő 
lett. 1917. november 15-e és 18-a között 
három akcióban összesen öt légi győzel-

modell, miszerint a felvillanást egy fé-
mekben rendkívül szegény, kék szuper-
óriás gravitációs összeomlása hozhatta 
létre. Másfelől viszont tudjuk, hogy 
fémek a Világegyetemben csak a csil-
lagokban termelődtek, ahonnan szu-
pernóva-robbanásokkal oszlottak szét a 
csillagközi térben. Ennek tulajdonítható, 
hogy a később keletkezett csillaggene-
rációk anyaga már egyre gazdagabb 
fémekben. Mivel azonban a csillagközi 
anyag feldúsulása fémekben koránt-
sem egyenletes, akár a közelünkben is 
előfordulhatnak fémekben szegényebb 
csillagok és galaxisok, amelyek ahhoz 
nagyon hasonló fejlődési utat járnak 
be, mint a legkorábban létrejöttek, s így 
tanulmányozásukkal máris bepillantha-
tunk a Világegyetem első csillagainak 
(amelyek közvetlen megfigyelésére esz-
közeink még nem képesek) fejlődéstör-
ténetébe.
Forrás: www.nasa.gov/content/goddard/out-of-an-
hours-long-explosion-a-stand-in-for-the-first-stars/ 

	 A	LevegW	Lovagja
Az első világháború 22 éves ma-
gyar hősi halottja, a szolnoki He-
likopterbázis névadója, Ittebei Kiss 
József a Császári és Királyi Légierő 
egyik legeredményesebb magyar 
pilótája volt. Sajátos harcmodorá-
val beírta nevét a hadtörténelembe. 

A kitűnő tábori pilóta többször 
tapasztalta, hogy a géppuska hibája 

miatt védtelenné vált repülőt könyör-
telenül lelőtték, s ezzel a fiatal fegyver-
nem harcosai minden vitézi erényt sutba 
dobva növelték légi győzelmeik számát. 
Erre a kegyetlenségre nemes lelkű vá-
laszt kívánt adni. Kidolgozott egy mód-
szert: a felhők közül váratlanul csapott le, 
s az ellenfél gépe mellé leadott lövésekkel 
kényszerítette azt, hogy oda repüljön, 
ahová irányítja. A vértelen győzelem 
szándéka vezérelte tehát bevetései során: 
húsz légi győzelemből kilencet így ara-
tott. Kivételes bravúrnak szánta az ötle-
tet, de természetesen az is közrejátszott, 
hogy átérezte a légi párbaj vesztesének 
kilátástalan helyzetét, hiszen ejtőernyőt 
akkor még nem használtak a pilóták.

Harcmodora alapján a „Levegő Lo-
vagjának” nevezték. Haditetteit össze-
sen tizenhét vitézségi éremmel ismerték 
el, igazi jutalmát, a hadnagyi kinevezést 
azonban csak halála után kapta meg.

Ittebei Kiss József 1896. január 26.-án 
született Pozsonyban. Édesapja kertész-
ként a pozsonyi hadapródiskola alkal-
mazásában állt. József fémipari szak-
iskolában folytatott tanulmányokat és 
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met aratott, s megkapta az arany vitéz-
ségi érmet. Az 55. vadászszázad, illetve 
Kiss eredményes működésének köszön-
hetően a felelősségi területükön található 
városokat, településeket alig-alig támad-
ták a Caproni-bombázórajok.

1918. január 27-én egyedül szállt szem-
be három olasz vadásszal. A csata drámai 
véget ért, a tiszthelyettes géppuskája fel-
mondta a szolgálatot, több találatot ka-
pott, repülője pedig lezuhant. Kórházba 
került, sérüléseiből csak május elején 
épült fel. 

Visszatért Perginébe az 55. vadászszá-
zadhoz, de a helyzet addigra már teljesen 
megváltozott. Távollétében a dél-tiroli 
arcvonalon az antant óriási légi fölény-
re tett szert, e frontszakaszon a kitűnő 
angol pilóták mellett nagy számban je-
lentek meg francia és amerikai gépek is.

Így az egyéni akciókat megtiltották, 
a bevetésekre kizárólag rajokban indul-
hattak a monarchia pilótái.

Kiss május 27-én reggel hatkor két tár-
sával, Kasza Sándor őrmesterrel és Maier 
József századossal emelkedett a levegő-
be. A Cizmon folyócska völgye fölött 
angol Sopwith-gépek csaptak le rájuk. 
Az altiszt nagyszerű manőverekkel az 
angolok mögé siklott és közülük kettő-
re tüzet nyitott. Géppuskája azonban az 
első sorozat után elakadt. Repülőjével 
azonnal lebukott a mélybe. Ellenfelei 
szorosan a nyomában voltak, kitartóan 
követték, bármerre is ment. A túlerő 
végül Campolongo községnél győzött. 
Kiss gépe hatalmas fáklyává lobbant, 
majd fekete füstcsíkot húzva maga után 
lezuhant. 

A haláláról szóló gyászjelentést az 55. 
vadászszázad tisztikara adta ki, ebben 
már hadnagyként tüntették fel. Tizen-
kilenc diadalához a végzetes bevetésen 
még egyet tett hozzá, s így, mint húsz 
légi párbaj győztese esett el a Nagy Há-
borúban.

Néhány nappal később az angol repü-
lők koszorút dobtak Levico repülőterére 
egy levél kíséretében: „ A Royal Flying 
Corps végső üdvözletét küldi bátor ellenfelé-
nek, Kiss József pilótának, aki Campolongo 
felett halt hősi halált”. 

A szolnoki Helikopterbázis, amely-
nek szakemberei ismertették lapunkkal 
névadójuk pályáját, 2005. május 19-én 
vette fel Ittebei Kiss József Hadnagy ne-
vét. Azonban nem csak itt emeltek neki 
emlékművet, hanem Olaszországban is, 
lezuhanásának, halálának helyszínén, 
ahová szolnoki, és olasz katonák is kijár-
nak „fejet hajtani”.

KELEMEN CSILLA
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A NAP A-alpogram konzorciá-
lis jellegű, erre 2013. július  
17-e és augusztus 31-e között 

lehetett pályázatot benyújtani, a 
B-alpogramra 2013 novemberének el-
ső napjától folyamatosan a keret kime-
rüléséig, de legkésőbb 2017. január 1-ig. 
Az öt pillér a felfedező kutatások (elnö-
ke Nusser Zoltán akadémikus), a klinikai 
idegtudományi kutatások (társelnökei 
Dóczi Tamás és Vécsei László akadémiku-
sok), a gyógyszerfejlesztésekkel kapcso-
latos kutatások (elnöke Szombathelyi 
Zsolt, a Richter Gedeon NyRt. kutatási 
igazgatója), és a bionikai, infobionikai 
kutatások (elnöke Ulbert István, az MTA 
TTK tudományos főmunkatársa).

Az A-alprogramban több mint 60 
pályázat nyert el támogatást, a szintén 
2014. január 1-jétől indult B-alprogram 
első nyertesei 15-en vannak.

Helyes Zsuzsanna az egyik legfiata-
labb egyetemi tanár a Pécsi Tudo-
mányegyetemen (PTE). Az Általános 
Orvostudományi Kar Farmakológiai 
és Farmakoterápiai Intézetének pro-
fesszoraként főképp az ideg-immun 
interakciók kórélettani szerepét vizs-
gálja. A programról a PTE NAP regi-
onális vezetőjétől, Dóczi Tamás pro-
fesszortól hallott.
– Helyes Zsuzsanna: Óriási dolog, 
hogy nemzeti programmá lett az agy 
kutatása, hiszen ez a legbonyolultabb 
biológiai objektum, s a benne zajló 
komplex folyamatok határozzák meg 
az emberi tudatot, amely egész életün-
ket formálja. 

A NAP B-programban nyertem tá-
mogatást, amelynek fő célja a kutatók 
itthon tartása, külföldről való hazahí-
vása, valamint hogy más tudományte-
rületeken megszerzett tudásukat, ta-
pasztalatukat, technikai jártasságukat 
most az agykutatás területén alkal-
mazhassák. Emellett lehetőséget ad új 
kutatócsoportok alakítására is. Az el-
múlt időszakban kutatásaimat OT-

F I ATA L  K U TAT Ó K  A  N A P - R Ó L 

KUTATÁS NAP NAP UTÁN
A	Nemzeti	Agykutatási	Programnak,	a	NAP-nak	két	alpropgramja	és	öt	pillére	van.	ErrWl	a	nemzetkö-

zi	összehasonlításban	is	számottevW	támogatásról,	a	pályázat	jelentWségérWl	és	hatásáról	beszélget-
tünk	négy	fiatal	kutatóval.	

KA- és TÁMOP-pályázati támogatá-
sokból végeztem. A négy évre szóló 
OTKA-projektek a fenntartási és do-
logi költségeket tudják fedezni, a 
TÁMOP kétéves periódusokra vonat-
kozik. A NAP-pályázat hosszabb idő-
tartamra szól, jobban tervezhető, vala-
mint versenyképesebb és az európai 
átlagokhoz jobban közelítő bérezést 
biztosít. Magam nem dolgoztam kül-
földön, alakítandó csoportomba egy 
kiváló, volt PhD-hallgatómat szeret-
ném visszahívni a stockholmi 
Karolinska Intézetből, ahol immár 4 
éve dolgozik.

Egyetemünkön jelenleg négy NAP 
B-projekt indul, amelyeket döntő mér-
tékben a Szentágothai Kutatóközpont-
ban fogunk megvalósítani. Ez szoros 
együttműködésre ad lehetőséget, külö-
nösen a tavaly megalakult Idegtudo-
mányi Centrum keretein belül, annak 
jelentős támogatásával.

A mi kutatásunk az idegrendszer és az 
immunrendszer összetett kapcsolatai-
nak, különböző eredetű krónikus fájda-
lomállapotoknak (neuro pá ti ás, gyulla-
dásos, tumoros fájdalom, migrén) mo-
dellekben történő vizsgálatára, a köz-
ponti szenzitizációs mechanizmusok 
feltérképezésére, és új fájdalomcsillapító 
gyógyszercélpontok azonosítására irá-
nyul. Mivel a forgalomban lévő gyógy-
szerek gyakran hatástalanok és/vagy 
hosszabb távon nem használhatók súlyos 
mellékhatásaik miatt, nagy szükség van 
a háttérben álló mechanizmusok új kí-
sérletes megközelítésekkel történő meg-
értésére. Munkánk állatkísérletes felfe-
dező kutatás, de eredményeink alapot 
jelenthetnek új gyógyszerfejlesztési irá-
nyok meghatározására.
Szücs Péter szintén a NAP 

B-program nyertese. Ma már a Debre-
ceni Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának Élettani Intézetében 
dolgozik, de ehhez haza kellett jönnie 
Portóból (Portugália).

– Honnan, hogyan értesült a pályá-
zatról?
– Első alkalommal egy szintén külföl-
dön dolgozó kollegától hallottam róla, 
majd az interneten találtam további 
információkat. Remek lehetőségnek 
tűnt, hogy megteremtsem itthon a ku-
tatási témámhoz szükséges feltétele-
ket. 2013 szeptemberében tértem haza 
6 éves külföldi kutatómunka után. 
Most alakuló munkacsoportomat a 
NAP B-alprogram támogatja.
– Mivel tudná a legegyszerűbben meg-
magyarázni, hogy az idegtudományok, 
az Ön kutatási területe, miért élveznek 
kiemelt támogatást? 
– Freund Tamás magyarázatánál ed-
dig nem hallottam jobbat és azzal ma-
ximálisan egyetértek: az idegrendszer-
rel kapcsolatos betegségek kezelésének, 
illetve a következményes és kapcsolódó 
szociális és gazdasági hatásoknak a 
költségei kiugróan magasak világszer-
te. Az agy jobb megismerésén keresztül 
ezek a költségek jelentősen csökkent-

Agyfelszíni mikrocirkuláció egérben
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borja van Helsin-
kiben a FIMM-
ben (Finnish Insti-
tute for Molecular 
Medicine), ahol a 
személyre szabott 

rákgyógyászat bevezethetőségéhez já-
rulnak hozzá kutatásai, illetve Zürich-
ben is részese egy leukémia-kutatási 
projektnek, mely közeljövőben ér véget. 
– Horváth Péter: Már elérkezettnek 
láttam az időt saját csoport létre-
hozására, és szerencsés véletlennek 
köszönhetem, hogy Zürichben két 
nagyon tehetséges magyar kutató-
val, Pál Csabával és Papp Balázzsal 
hozott össze a sors. Ők meséltek a 
hazai lehetőségekről, kutatásról, 
a tudománypolitikáról, illetve a 
Szegedi Biológiai Kutatóközpontról 
(SZBK), mely azóta második ott-
honommá vált. Az itthoni kutatás 
kivételes támogatását meglepőnek 
és nemzetközi szinten is kiemelke-
dőnek gondolom. Ez meghatározó 
szempont volt jómagam és családom 
hazatérésében. A NAP és a Lendület 
pályázat is kivételes támogatást biz-
tosít 4, illetve 5 éven keresztül, me-
lyekkel talán a hosszú távú külföldre 
vándorlás, a hazai agyelszívás meg-
előzésének leghatékonyabb eszközét 
találta meg a magyar tudománypoli-
tika. Valószínűleg az egyik legered-
ményesebb stratégia olyan kutatási 
területek kiválasztása, melyekben az 
ország nemzetközileg kiemelkedő 
eredményekkel és kutatókkal bír, s 
az agykutatás e területek egyike. Ez 
a koncentrált támogatás hosszú tá-
von valóban hozzásegíthet a XXI. 
századi kutatásban már nélkülözhe-

tetlen kollaborációk kiépítéséhez, 
olyan tudományos légkör és tudás-
bázis kialakulásához, mely sikeres 
orvosi és alapkutatási eredményeket 
ér majd el. Az általam létrehozott 
NAP-csoport például Vigh László és 
Tamás Gábor professzorok csoport-
jaival működik együtt.
– Mi az Önök fő kutatási területe?
– A bioinformatika. Képelemzési al-
goritmusok fejlesztésével, illetve a 
mesterséges intelligencia legújabb 
eredményeinek felhasználásával kí-
sérletenként akár több 10 millió, az 
agyról mikroszkóppal alkotott kép 
automatikus kiértékelését végezzük. 
Ekkora mennyiségű adat kvantitatív 
elemzése lehetetlen feladat egy orvos 
vagy kutatóbiológus számára. Az ál-
talunk bemutatott algoritmusok cél-
ja a szakértő tudásának leghatéko-
nyabb modellezése, illetve megtanu-
lása intelligens számítógép által ge-
nerált kérdések segítségével. Új 
gyógyszerek és gének sejtekre, szer-
vekre gyakorolt hatását tudjuk telje-
sen automatikusan és objektíven ki-
értékelni, majd az eredményeket a 
személyre szabott, illetve precíziós 
gyógyászatban alkalmazni. 

Dénes Ádám az MTA Kísérleti Or-
vostudományi Intézet tudományos 
főmunkatársa. Két éve tért haza 
Manchesterből, ahol a University of 
Manchester Faculty of Life Sciences-
en dolgozott több mint öt évig. Ven-
dégkutatóként még ma is közremű-
ködik a Manchesterben végzett ku-
tatómunka irányításában. Neki az 
intézet vezetősége javasolta, hogy 
nyújtson be pályázatot a NAP A-al-
programra.

hetők lesznek. Ugyanakkor, mivel 
joggal állíthatjuk, hogy az emberi agy 
a legbonyolultabb szervünk, annak 
megismeréséhez, működésének meg-
értéséhez rendkívüli mennyiségű 
munka szükséges még. Az én kísérle-
teim a fájdalominformáció gerincvelői 
szintű feldolgozását végző idegsejtek 
vizsgálatát célozzák. Annak ellenére, 
hogy a központi idegrendszernek a ge-
rincvelő egy viszonylag egyszerűbb 
felépítésű területe, meglepően keveset 
tudunk a gerincvelő idegsejtjeinek fel-
építéséről és az általuk kialakított kap-
csolatokról. Ez a tudás ugyanakkor el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a fájdalom 
a lehető leghatékonyabban, illetve a 
fájdalom típusának megfelelően le-
gyen csillapítható. Az elmúlt években 
külföldi munkám során egy újfajta 
megközelítéssel sikerült fontos lépése-
ket tennem a kérdéses idegsejtek feltér-
képezésére. Ezt a gerincvelő-prepará-
tum speciális megvilágításán alapuló 
megközelítést kívánom most itthon is 
meghonosítani és továbbfejleszteni, 
hogy a gerincvelőt a magasabb idegi 
központokból elérő szabályzás vizsgá-
latára alkalmassá váljon. Kísérleteink-
kel a szervezet úgynevezett belső fáj-
dalomcsillapító mechanizmusainak 
jobb megismeréséhez is hozzá szeret-
nénk járulni. 
Horváth Péter 10 éves osztrák, francia, 

és svájci kutatást követően tért haza, de 
itthoni munkahelye mellett kisebb la-

Automatikus képelemzQ módszerek a mikroszkópiában

GerincvelQi neuronok axonjainak lefutása és lokális kapcsolatainak 
s_r_sége téregységenként
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nyatos teherről, amit a beteg családja 
elviselni kénytelen. Csak Magyaror-
szágon évente 60 000 stroke történik 
és mi szánalmasan keveset tudunk 
tenni, hogy érdemi javulást érjünk el 
a betegek állapotában. Ennek legfőbb 
oka az, hogy még mindig nem értjük 
eléggé az idegrendszeri sérülés me-
chanizmusait. Európában az ideg-
rendszeri betegségek éves költsége 
2010-re elérte a 800 milliárd eurót. 
Ez a teljes magyar GDP nyolcszorosa. 
Ebből a stroke-ra fordított kiadások 
az EU-ban valahol évi 40 milliárd 
euro körül vannak, de a magyar költ-
ségvetés is éves szinten legalább 15 
milliárd forintot költ a stroke ellátá-
sára. Az egész NAP-program keret-
összege 4 évre 12 milliárd forint. 

Ez sok pénz, de igazából még több 
kellene az alap- és klinikai kutatásba, 
hogy versenyképesek legyünk. Az 
öregedő európai népesség miatt vár-
hatóan az összes idegrendszeri beteg-
ség egyre több embert érint majd a 
következő években, és minden kis 
eredmény betegek ezrein segíthet. 
Igaz, a hazai agykutatás nemzetközi-
leg is kiemelkedő, de számos egyéb 
kiemelt területen, például a kardio-
vaszkuláris, daganatos vagy autoim-
mun betegségek terén is dolgoznak 
itthon kiváló kutatók, és a jelenlegi-
hez képest jóval több forrást érdemel-
nének ezek a területek is.
– Ön szerint mi a NAPprogram 
legnagyobb előnye, és mi a támogatá-
sokat elnyert kutatók felelőssége? 
– Az anyagi források biztosítása a ku-
tatások nagyon fontos, de nem elég-
séges feltétele. Szükség van a kutatók 
és kutatóhelyek közötti interakciók 
kialakítására, a határterületek fejlesz-
tésére és a közös célok érdekében az 
erőforrások egyesítésére is. Ez sok-
szor a nagy, EU-s forrásokból támo-
gatott konzorciumoknak sem sike-
rül. Ha a NAP eredeti céljához híven 
felvállalja ezeket a feladatokat, akkor 
komoly eredmények várhatók. Egy 
ilyen mértékű támogatás komoly fe-
lelősséggel jár. Mind a forrásokat biz-
tosítók, mind a közvélemény joggal 
várja el, hogy kiemelkedő eredmé-
nyek szülessenek a hazai agykutatás-
ban, ami aztán majd újabb, külföldi 
forrásokat is képes lesz vonzani, így 
teremtve meg a fenntarthatóság 
egyik alapfeltételét.

KITTEL ÁGNES

– Dénes Ádám:  Az agykutatási prog-
ram igen nagy lehetőség a hazai ideg-
tudománynak. Gazdasági nehézsé-
gek, forráselvonások idején jogos a 
kérdés, mi indokolja ekkora összeg 
elkülönítését bármilyen tudomány-
terület számára, és nem biztos, hogy 
a kedvezményezettek pártatlanul 
tudnak állást foglalni. Én alapvető-
en az idegrendszer betegségeivel 
foglalkozom, elsősorban a stroke-
kal. A stroke világszerte a harmadik 
vezető halálok és első helyen áll a 
maradandó rokkantság kialakulásá-
ban, nem beszélve az elvesztett mun-
kaképes évek számáról, és az iszo-

A stroke hatására kialakuló perifériás 

gyulladásos folyamatok vizsgálata 
SPECT CT-vel, in vivo (kollaborációban a 

Semmelweis Egyetem biofizikai tanszékével)

Karfiol

A keresztesvirágúak családjába tartozó 
karfiol közeli rokonságban áll a ká-
posztával, a kelbimbóval és a brokkoli-
val. Őshazája Kis-Ázsia, a Földközi-
tenger partvidéke és Ciprus. 

Kiváló tápanyagforrás, gazdag C-vita-
minban, amelyet mélyhűtött állapotában 
is megőriz. A B12-vitaminon kívül az 
összes B-vitaminfajtát tartalmazza, ezáltal 
fogyasztásával nem csak az immunrend-
szerünket erősíthetjük, hanem az ideg- és 
emésztőrendszer egészséges működésé-
hez is hozzájárulunk. Kiemelkedően 
nagy mennyiségben tartalmaz B5-vita-
mint (pantoténsavat), amely központi 
szerepet tölt be a szénhidrát-, a zsír- és a 
fehérjeanyag-cserében. A B5-vitamin 
sportolók számára különösen fontos, mi-
vel megnöveli a testmozgás közepette 
hasznosítható energiát, segíti a zsírsavak 
szállítását. Egyes kutatások szerint ser-
kenti a mellékvese hormonjainak terme-
lődését, és lassíthatja az öregedést. A kar-
fiolban megtalálható a K-vitamin is, 
amely fontos szerepet tölt be a véralvadás 
folyamatában. A karfiol magas folsavtar-
talma csökkenti az agyvérzés kialakulá-
sának esélyét, továbbá hatékonyan gátolja 
az erek meszesedését is.

Ásványi anyagok közül megtalálható 
benne a kálium, a mangán, a magnézium 
és a kalcium, nyomelemek közül a réz, 
amely segíti a szervezet salaktalanítá-
sát, a vörösvértestképzést, a vérnyo-
máscsökkentést, továbbá a cink, mely-
nek szerepét a megelőzésben, illetve a 
gyógyításban a prosztatarák és a 
melanóma esetében egyértelműen iga-
zolták. Végül van benne szelén, amely a 
káros szabadgyökök elleni harcban le-
het kiváló segítség. 

Kéntartalmú vegyületei (glü ko zi no lá-
tok, izotiocianátok) olyan enzimek ter-
melésére késztetik a májat, melyek ár-
talmatlanná tesznek egyes rákkeltő 
anyagokat, mások kiürítését meg ser-
kentik. Ezen kívül kutatások igazolják, 
hogy glükozinolát nevű sajátos aroma-
anyaga nagymértékben blokkolja a da-
ganatos sejtek szaporodását. Alacsony 
energia- és szénhidráttartalma, illetve 
magas ásványi só- és élelmi rosttartal-ásványi só- és élelmi rosttartal-- és élelmi rosttartal-
ma miatt hasznos cukorbetegeknek is.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Poroszország részt vett a Francia 
Köztársaság ellen folytatott első 
koalíciós háborúban (1792–

1797). Az 1795-ben megkötött bázeli 
békében lemondani kényszerült a fran-
ciák által 1794-ben megszállt, Rajnától 
nyugatra lévő német területekről. Két 
évvel később, az első koalíciós háborút 
lezáró Campo Formio-i békében (1797) 
II. Ferenc német-római császár bele-
egyezett, hogy a Rajna legyen Fran-
ciaország keleti határa. A második ko-
alíciós háborút lezáró lunéville-i béké-
ben (1801) pedig Franciaország végleg 
megkapta a Rajnától nyugatra fekvő 
területeket. Így megvalósult a Francia 
Forradalom vezetőinek terve, hogy 
Franciaország határai természetes ha-
tárok legyenek – keleten a Rajna. Né-
hány év múlva, 1806-ban I. Napóleon 
kezdeményezésére Párizsban megala-
pították a Rajnai Szövetséget, melynek 
tagjai kiléptek a Német-Római Biro-
dalomból. 1806. augusztus 6-án II. Fe-

renc lemondott a német-római császári 
címről és ezzel megszűnt a 962 óta 
fennálló Német-Római Birodalom. 
Az 1806. október 14-én lezajlott jéna-
auerstedti csatában Poroszország súlyos 
vereséget szenvedett. A tilsiti békeszer-
ződés (1807) értelmében Poroszország 
elveszítette az Elbától nyugatra fekvő 
területeit, amelyekből Napóleon létre-
hozta a Vesztfáliai Királyságot (ennek 
uralkodójává öccsét tette meg). De Po-
roszország keleten is veszített területe-
ket. Ráadásul hatalmas jóvátételt is 
kellett fizetnie és sokáig francia kato-
naság is állomásozott az országban. Így 
Poroszország egy nem különösebben 
jelentős európai középhatalommá vált. 

Felszabadító háborúk kora
E helyzetből Napóleon oroszországi 
hadjárata (1812) után kezdődött válto-
zás. A német történetírás az 1813–1815 
közötti időszakot a felszabadító hábo-
rúk korának nevezi. A népek csatájá-

ban (1813. október 16–19.) Napóleon 
súlyos vereséget szenvedett, és ez ural-
ma végének kezdetét jelentette. A na-
póleoni háborúkat lezáró bécsi kong-
resszuson (1815) létrehozták a Német 
Szövetséget, amely kis megszakítással 
1866-ig állt fenn. Ekkor, Elzászt leszá-
mítva, a Rajnától nyugatra levő német 
területek a Német Szövetségé lettek. 
Az 1866-os porosz-osztrák háborúban 
aratott porosz győzelem azonban a 
Német Szövetség végét jelentette. Lét-
rejött viszont Poroszország vezetésével 
az Északnémet Szövetség, ami megte-
remtette az alapját a Poroszország győ-
zelmével végződött porosz-francia há-
ború után a Német Császárság meg-
alapításának (1871). 

Az 1813 előtti eseményeket a néme-
tek jelentős része megaláztatásként élte 
meg, így nem csoda, hogy megerősöd-
tek a patrióta érzelmek. Az 1840-es 
évekig ezt a patriotizmust a nemzeti 
egység iránti vágy jellemezte. Amikor 

VRSÉG 	A 	 RAJNÁNÁL

WALHALLA	
A	DUNA	FELETT

Németországban	a	XIX.	században	egyre-másra	emeltek	kisebb-nagyobb	szobrokat	és	emlékmeve-
ket,	amelyek	a	német	történelem	egy-egy	nagy	alakjának	vagy	fontos	eseményének	állítottak	emlé-
ket.	Felállításuk	történetét,	okait	 jobban	megérthetjük,	ha	röviden	áttekintjük	Németország,	ezen	

belül	is	elsWsorban	a	német-francia	kapcsolatok	XIX.	századi	történetét.
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tetszését nyerte el a görög stílus, sokan 
úgy találták, hogy idegen a német szel-
lemtől, de a művészetpártoló király az 
antik görög kultúra nagy tisztelője volt 
és a Walhalla mintája az athéni Parthe-
non volt. Az északi oldal timpanonján 
látható szoborcsoport a teutoburgi csa-
tát ábrázolja, amint Arminius a római-
ak ellen harcol. A déli oldal timpanon-
ján pedig Németország 1814-ben tör-
tént felszabadításának allegorikus áb-
rázolása látható.

Az épületet 1842-ben avatták fel, de 
története sokkal régebbre nyúlik visz-
sza. Az akkor még koronaherceg I. La-
jos fejében először 1807-ben merült fel 
egy emlékhely építésének szándéka, 
amely épületben ötven jeles német sze-
mély kapott volna helyet. A dátum 
nem véletlen: egy évvel korábban szűnt 
meg a Német-Római Birodalom, amit 
I. Lajos a németek nagy szégyenének 
tartott. Az alapkő letételre azonban jó-
val később, 1830. október 18-án került 
sor, ez a dátum sem véletlen: a népek 
csatájának 17. évfordulója volt. Amikor 
az épület felavatására sor került, ismét 
csak egy szimbolikus dátumot válasz-
tottak: 1842. október 18-át, az említett 
csata 29. évfordulóját. 

A felavatáskor 160 mellszobor és em-
léktábla volt látható. (Ma ezek száma 
195.) Emléktáblát azok kaptak, akikről 
nem maradt fenn hiteles kép, illetve né-
hány esemény. Az uralkodó e szobrok-
kal és emléktáblákkal kívánta megha-
tározni, mi érdemes az emlékezetre, és 
a hazafias érzelmeket is kívánta erősíte-
ni. Ahogy ő maga fogalmazott: a Wal-
halla azért épült, „hogy a Német néme-
tebbül lépjen ki belőle, jobban mint ahogy 
belépett”. A megörökített személyek kö-
zött találunk német uralkodókat, had-
vezéreket, egyháziakat, tudósokat, mű-
vészeket. Mindazonáltal vannak kö-
zöttük germán harcosok, uralkodók is, 

azonban 1840-ben Adolphe Thiers 
francia miniszterelnök bejelentette, 
hogy Franciaország igényt tart a Raj-
nától nyugatra eső területekre, a néme-
tek körében felerősödtek a nacionalista 
és franciaellenes érzelmek. Ahogy 
Heinrich Heine Lutetia (1854) című tu-
dósításgyűjteményének ajánlásában né-
mi iróniával fogalmazott: Thiers cső-
dítette össze a német hazát abba a nagy 
mozgalomba, amelyik felélesztette a 
politikai életet Németországban; 
Thiers állította a németeket, mint né-
pet ismét talpra és ezt az érdemet a né-
met történelem nagyra fogja értékelni.

Ez a kiélezett helyzet nemcsak a kép-
zőművészetben, hanem az irodalom-
ban is lecsapódott: többek között egy 
sor költemény keletkezett a „német 
Rajná”-ról. Ezek közé tartozik például 
Nikolaus Becker „Rheinlied”-je (Raj-
na-dal) vagy Max Schneckenburger 
Die Wacht am Rhein (Őrség a Rajná-
nál) című dala. De voltaképpen ebben 
a légkörben született meg August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
híres Das Lied der Deutschen (A néme-
tek dala) című költeménye is, ami ké-
sőbb a német himnusz lett. (Hasonló 
költemények születtek egyébként ek-
kor francia oldalon is.) A nacionalista 
érzelmek 1871 után erősödtek és sovi-
niszta felhangot kaptak. 

Németebbül	lépjen	ki
A XIX. század során emelt emlékmű-
vek és -helyek közül elsőként az I. Lajos 
bajor király által építtetett Walhallát 
kell megemlíteni. A Valhalla a germán 
mitológiában a csatában elesett harco-
sok túlvilági tartózkodási helye volt. 
Az épület, ami voltaképpen egy antik 
dór peripterosz, Regensburgnál maga-
sodik a Duna fölött. A peripterosz 
olyan templomépület, amelynél a cellát 
oszlopsor veszi körbe. Nem mindenki 

mint Arminius cheruszk vezér vagy 
Nagy Theoderich, keleti-gót király.

A Walhalla az első azoknak a XIX. 
században emelt németországi szob-
roknak, emlékműveknek a sorában, 
amelyek a német egységet, a hazafias, 
illetve később a nacionalista érzelmeket 
voltak hivatottak kifejezni és erősíteni. 

Kifejezetten a Napóleon felett aratott 
győzelemnek állít emléket a Felszaba-
dulási csarnok (Befreiungshalle), ame-
lyet szintén I. Lajos kezdeményezésére 
építettek. A Kehlheim mellett álló em-
lékművet 1863. október 18-án, a népek 
csatájának 50. évfordulóján nyitották 
meg. A külső falon körben tizennyolc 
szobor áll, amelyek azokat a „törzse-
ket” szimbolizálják, amelyek a csaták-
ban részt vettek. A belső rész egy nagy 
csarnok, ahol a tizennyolc, egy-egy 
csata nevét viselő boltívben két-két 
szobor (győzelmi istennő) áll, akik a 
Német Szövetség tagállamait jelképe-
zik. A tizennyolcas szám nem véletlen, 
hiszen a népek csatájának döntő ütkö-
zete, illetve a waterloo-i csata is 18-án 
volt.

A berlini „Tiergarten”-ben áll a ber-
lini győzelmi oszlop (Berliner 
Siegessäule), amelyet 1864-ben kezd-
tek el építeni eredetileg a porosz-
osztrák-dán háborúban aratott győze-
lem emlékére. Ez a háború, valamint 
az 1866-os porosz-osztrák, illetve az 
1870/71-es porosz-francia háború ve-
zetett a Német Császárság megalapítá-
sához. Az oszlopot 1873. szeptember 
2-án, az úgynevezett Sedan-napon, 
vagyis a sedani csata emléknapján 
avatták fel. (A sedani csatában kapitu-
lált a francia hadsereg és esett fogságba 
III. Napóleon császár 1870. szeptember 
2-án.) Az elkészült emlékmű végül er-
re a három háborúra emlékeztetett, te-
tején a győzelem allegorikus alakjával. 
Az oszloptörzsön futó függőleges ro-

 Felszabadulási csarnok 

Kehlheim mellettHermann-emlékm_
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vátkákban a három háborúban zsák-
mányolt hatvan ágyúcső, felül pedig 
aranyozott girlandok láthatók. A ta-
lapzaton a három háború eseményeit 
megörökítő bronzreliefek vannak. Az 
oszlop eredetileg a Reichstaggal szem-
ben állt, mai helyére 1938/39-ben ke-
rült a Germania világfőváros terve-
zett építkezéseinek kapcsán. A máso-
dik világháború után a franciák le 
akarták bontani, de a többi szövetséges 
hatalom nem járult hozzá.

Többször is szó esett már Arminiusról 
vagy Hermannról, aki szintén kapott 
egy híres emlékművet. A teutoburgi 
erdőben, a Grotenburg-hegyen emel-
kedik az 1875-re elkészült Hermann-
emlékmű (Hermannsdenkmal), amely 
Arminiusnak és a teutoburgi csatának 
állít emléket. E csatában (Kr. u. 9) a 
germán törzsek nagy győzelmet arat-
tak a rómaiak felett Arminius vezeté-
sével. Az emlékmű felépítésének hátte-
rében szintén a német-francia szem-
benállás állt. Arminius a napóleoni há-
borúk idején vált nemzeti hőssé, 
számos irodalmi mű, opera főszereplő-
je lett, valóságos „Hermann-kultusz”-
ról beszélhetünk e korban. Amikorra 
az 1838-ban elkezdett emlékmű elké-
szült, tulajdonképpen már a franciák 
felett aratott győzelemnek is emléket 
állított. A monumentális mű méreteire 
jellemző, hogy csak a kard, amely 
egyébként nem Róma, hanem Fran-
ciaország felé mutat, 7 méter hosszú. 

Niederwald-emlékme
Ugyancsak a franciák felett aratott 
győzelemnek és a Német Császárság 
megalakulásának állít emléket a 
hesseni Rüdesheim am Rhein mel-
lett lévő Niederwald-emlékmű 
(Niederwalddenkmal). Nevét a Hoher 
Taunus-hegység délnyugati részéről 
kapta. A Rajna felett magasodó 1883-
ban felavatott emlékmű helyszíne nem 
véletlen, hiszen a folyó, melyhez a né-
met mondavilág sok története is kap-
csolódik (nem messze innen van példá-
ul a Loreley, de a Rajna rejti a roman-
tika korában német nemzeti eposszá 
lett Nibelung-ének szerint a Nibelungok 
kincsét is), I. Napóleon bukásáig né-
met-francia határfolyó volt. Az em-
lékmű tervezése I. Vilmos császár és 
Otto von Bismarck jóváhagyásával 
1871-ben kezdődött. Tetején Germania 
allegorikus alakja látható, aki jobb ke-
zében a német császári koronát tartja. 

A fő reliefen I. Vilmos látható, mellette 
tábornokok és hercegek. A relieftől bal-
ra és jobbra a háború és a béke allegori-
kus alakja található (a háború alakja tu-
datosan került a Franciaország felé eső 
oldalra), alatta pedig az akkor igen nép-
szerű Die Wacht am Rhein dal öt vers-
szaka olvasható. Ez alatt „Vater Rhein” 
és „lánya”, Mosel látható, amint előbbi 
átadja lányának az őrkürtöt, jelezve ez-
zel azt, hogy a határ immár nem a Raj-
nánál, hanem a Moselnél húzódik. A 
szobrász, Johannes Schilling elképzelése 
szerint Germania az egyesült Német-
országot jelképezi, s ezzel az egyesült 
német népnek kívánt emlékművet állí-
tani. Később azonban inkább az ural-
kodó jelentőségének hangsúlyozása-
ként értelmezték.

I. Vilmos, a hős császár halála (1888) 
után számos emlékművet állítottak 
tiszteletére, például az észak-rajna-
vesztfáliai Porta Westfalica város mel-
lettit, vagy Koblenzben, a Rajna és a 
Mosel összefolyásánál kialakított „Né-
met sarkot” (Deutsches Eck). Ám talán 
ezeknél is híresebb a Kyffhäuser-
hegységben 1890 és 1896 között felépí-
tett monumentális Vilmos császár-em-
lékmű (Kaiser-Wilhelm-Denkmal). A 
helyszín kiválasztása itt is szimbolikus, 
hiszen a Grimm-testvérek monda-
gyűjteményében is olvasható 
Kyffhäuser-monda kötődik e helyhez. 
E monda szerint I. (Barbarossa) Frigyes 
császár (1155–1190) voltaképpen nem 
halt meg, csak alszik e hegy mélyén 
(közben szakálla szüntelen nő) és akkor 
ébred majd fel, ha eljön Németország 
„aranykora”. Az emlékmű talapzatánál 
ezért Rőtszakállú Frigyes ülő szobra 

látható, amint a császár éppen feléb-
red, felette pedig I. Vilmos lovas 
szobra. I. Vilmos, akit gyakran fehér-
szakállúnak (Barbablanca) is neveztek, 
teljesítette be tehát azt az álmot, az 
egységes, erős Németországot, amire a 
németek évszázadokon át vágyakoz-
tak. E két császár szerepeltetése azt is 
kívánta egyben üzenni, hogy a Máso-
dik Birodalom az Első, azaz a Német-
Római Birodalom legitim örököse. 

Ez a Második Birodalom természete-
sen elválaszthatatlan Otto von Bis-
marcktól. Nem meglepő tehát, hogy 
nemcsak I. Vilmos császár, hanem az 
első birodalmi kancellár tiszteletére is 
állítottak emlékműveket. Bismarck 
halála (1898) után az első világháború-
ig számtalan Bismarck-emlékmű és 
-szobor mellett mintegy 240 Bis-
marck-tornyot is építettek. 

Ezek mellett természetesen számos 
egyéb, kisebb-nagyobb emlékmű em-
lékeztet még ezekre az eseményekre. A 
különböző hatalmi rendszerek legiti-
mációjuk kiépítésekor gyakran igye-
keztek meghatározni viszonyukat a 
múlt fontos eseményeihez. A korabeli 
„hivatalos” emlékezet kifejeződései 
többek között ezek a szobrok és emlék-
művek. Esetünkben azt is elmondhat-
juk, hogy az akkori „hivatalos” és a 
„társadalmi” emlékezet nagyon közel 
állt egymáshoz, illetve sokszor egybe is 
esett (még ha voltak is tiltakozások el-
lenük). Abban a korban az emlékezés 
helyei, illetve valódi zarándokhelyek 
voltak ezek az emlékművek, manap-
ság viszont már inkább csak kedvelt ki-
ránduló célpontok.

LőKös PétEr

Vilmos császár-emlékm_
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soknak az űriparban való megjelenésé-
vel szerez egyre inkább létjogosultsá-
got. Ez az egyetlen olyan jogterület, 
ami nem a területiség, hanem a funk-
cionalitás elvét követi. Minden olyan 
tevékenységet szabályoz, amelynek cél-
ja bármilyen tárgynak vagy szerkezet-
nek Föld körüli vagy azon túli pályára 
juttatása, ilyen pályán történő mozga-
tása vagy visszatérése, leszállása és tar-
tózkodása idegen égitesteken, illetve a 
visszatérése. 
– Milyen konkrét kérdésekkel foglal-
kozik ez a terület?

– Jogi szempontból általánosabb kérdés 
a műholdak felbocsátása, üzemeltetése. 
Ehhez kapcsolódóan megjelenhetnek 
speciálisabb szabályok attól függően, 
hogy a hold milyen feladatokat lát el. A 
nagyközönség számára kevésbé ismert, 
de szabályozásuk kihat a mindennapi 
életünkre. Ilyen a műholdas tévésugár-
zás, távérzékelés, műholdas navigáció 
stb.

Az űrjog, természetesen foglalkozik 
az emberes űrrepüléssel is. Ebben sok-
kal több a joghatósági kérdés: milyen 
felelősséggel rendelkezik egy állam, mi 

– Miért lett világűrjogász?
– Gál Gyula professzor úr hatására. 
Gyerekként még sok minden szerettem 
volna lenni, szemész és külkereskedő is, 
aztán amikor közeledett a pályaválasz-
tás, komolyan gondolkodtam a csilla-
gászaton és a meteorológián, de a mér-
nöki pályán is hezitáltam. A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen már jogra 
jártam és ott vettem fel a világűrjogot. 
Gál Gyula tartotta, aki nemzetközi 
szaktekintély volt ezen a területen és 
gyakorlatilag az űrjog keletkezésének 
hajnalán már foglalkozott ezzel a disz-
ciplínával. Annyira magával ragadóak 
voltak az előadásai, hogy elköteleződ-
tem a világűrjog mellett. Részt vettem 
egy világűrjogi és távközlési jogi szakkép-
zésen Párizsban, ahol franciául és ango-
lul folyt az oktatás és teljes értékű fran-
cia jogi diplomát is megszereztem. 
– Mit szabályoz a világűrjog? Térbeli 
területhez vagy tevékenységhez köthető 
inkább? 
– A világűrjog klasszikusan a nemzet-
közi közjog önálló területe. Az álla-
mok közötti kapcsolatrendszert nevez-
zük nemzetközi közjognak, és ezen 
belül kifejezetten az űrtevékenységet 
szabályozza ez a terület. Ugyanakkor a 
modern felfogás szerint már létezik vi-
lágűrjog magánjogi vonatkozásban is, 
ami a magántőkének és a vállalkozá-
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JOGGAL	AZ	dRBE
Ahogy arról már többször is írtunk lapunkban, folynak a tár-

gyalások Magyarország csatlakozásáról az ESA-hoz, vagyis 

az	 Európai	 drügynökséghez.	 Ennek	 számos	 jogi	 feltétele	
van,	ami	egy	nemzetközi	 szerzWdés	elWkészítésénél	 termé-
szetes.	Magának	az	ertevékenységnek	is	vannak	jogi	vonat-
kozásai,	 melyek	 kevésbé	 ismertek,	 de	 nagyon	 fontosak.	
Mivel	foglalkozik	az	erjog?	Milyen	jogai	vannak	az	államok-
nak,	a	vállalkozásoknak?	EzekrWl	a	kérdésekrWl	beszélgettünk	

Tari	Fruzsina	erjogásszal.

Tracy Caldwell Dyson 

az ISS-en



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/30  941

alaperedményeket valóban közkinccsé 
teszik, viszont az abból levont követ-
keztetéseket már nem. Elég nehéz 
meghúzni azt a határt, ahol már feldol-
gozásról, értékelésről van szó. Fontos 
szempont az is, hogy hatalmas befekte-
tés egy-egy állam számára egy ilyen 
expedíció. 
– 2014 nyarán beszélgetünk. Tu
laj don képpen mi hiányzik az ESA
csatlakozáshoz?
– Jogilag az aláírt megállapodás, ami-
nek persze van egy eljárási menete az 
ESA és a magyar állam oldaláról is. 
Van anyagi vonzata is, hiszen tagdíjat 
és egyszeri csatlakozási díjat kell fizet-
ni. Cserébe persze nagyon sok mindent 
kaphatunk, ami elsősorban rajtunk – 
vagyis a magyar űrkutatás és űripar 
szereplőin – múlik. A befektetési fázis 
relatíve nagyobb terhet jelent az állam 
számára, de nem extrém összegről van 
szó. Magánemberként azt gondolom, 
maximális lesz a megtérülés, ha csatla-
kozunk, hiszen a magyar űripar és az 
űrkutatás is jó fejlettségi szinten áll, kel-
lően felkészült a csatlakozásra. Külön-
böző programokban vehet részt Ma-
gyarország, lesznek köztük kötelezőek 
és önkéntesek is. A csatlakozási tárgya-
lások során el kell dönteni, melyek 
azok az önkéntes programok, melyek-
ben szakmailag érdemes részt ven-
nünk, és pluszban finanszírozni azt. 
Bár ezek további befektetéssel járnak, a 
megtérülésük biztosabb. Mindegyik 
tagországnak az a konklúziója, hogy 
akkor térül meg igazán a csatlakozás, 
ha ezekben is részt veszünk.

TRUPKA ZOLTÁN

sek, amiken érdemes elgondolkodni. 
Ilyen a műholdak távérzékeléséből ki-
nyert információk tulajdoni viszonyai, 
ahol nem egyértelmű, hogy szellemi 
alkotásnak minősülnek-e vagy sem, 
hiszen abban az országban kerülnek 
feldolgozásra, ahol a gyűjtés történik. 
A gyűjtés szempontjából ennek az or-
szágnak a joga lesz az irányadó, azon-
ban kérdés, hogy melyik szabály írja 
fölül a másikat: a szellemi alkotások jo-
ga az adott országban vagy a nemzet-
közi közjog alapján álló világűrjog, ami 
esetleg megkövetelné az adatok ingye-
nes átadását más országok részére is.
– Mi a helyzet azokkal a tudományos 
eredményekkel, amiket a Nemzetközi 
Űrállomáson vagy mondjuk a Mars 
kutatása során érnek el?
– Az ISS helyzete speciális, mert az ott 
elért eredmények tulajdoni helyzetét az 
űrállomást létrehozó és üzemeltető ál-
lamok közötti kormányközi megálla-
podások szabályozzák. Egyebekben itt 
a Földön mindig területi elven műkö-
dik a szellemi tulajdon oltalma, a vi-
lágűrben éppen ez hiányzik. Ott az 
eszköz felbocsátásának lajstromozása 
szempontjából létezik a joghatóság de-
finíciója és a gyakorlat most ehhez for-
dul annak érdekében, hogy a szellemi 
alkotások oltalmát meg tudja ítélni a 
világűrjogban. 

A Mars és más égitestek, és általában 
az űr kutatásánál az az alapelv, hogy az 
emberiség közös érdekeit és céljait szol-
gálja. A megszerzett adatoknak, infor-
mációknak közkinccsé kell válniuk. A 
gyakorlatban ez azért nem ilyen egy-
szerű. Vannak olyan területek, ahol az 

a jogi státusa az asztronautának az űr-
ben stb. A nemzetközi alapegyezmé-
nyek az emberiség követeként, tehát 
diplomáciai szereplőként említik. Eh-
hez kapcsolható az úgynevezett men-
tési egyezmény, ami az államok felelős-
ségét és együttműködési kötelezettsé-
gét rögzíti annak érdekében, hogy mi-
lyen erőfeszítéseket tegyenek, ha egy 
asztronauta bajba kerül. 
– Itthon milyen lehetőségei vannak vi-
lágűrjogászként? 
– Azt azért látni kell, hogy Magyaror-
szágon egyelőre világűrjogászként tel-
jes munkaidőben senki nem dolgozik, 
bár sok helyen szükség lenne rá. Én 
többek között a Masat-1 felbocsátási 
szerződésében segédkeztem, a Magyar 
Asztronautikai Társaság tevékenységét 
is segítem és igyekszem minél többet 
tenni azért, hogy megismerjék az em-
berek az űrjog gyakorlati hasznosságát. 
Ha csatlakozunk az Európai Űrügy-
nökséghez, akkor sok mindennel le-
hetne és kellene is foglalkozni. Ilyen 
például az ESA-val kötendő szerződé-
sek támogatása, ami nagyobb számban 
fordul majd elő. A csatlakozás minden, 
a világűrhöz kapcsolódó hazai tevé-
kenységnek lendületet adhat, de a szű-
kebb értelemben vett űrkutatás és űr-
ipar nyerhet vele a legtöbbet. Egyre na-
gyobb jelentősége lesz tehát annak, 
hogy legyenek olyan jogászok, akik 
ezen a jogterületen specifikus ismere-
tek birtokában vannak. 

Az űripari szereplők szakmáját érintő 
szerződéseknél is beszélhetünk világ-
űrjogról, ahol magánjogi szemponto-
kat is figyelembe kell majd venni. A 
frekvenciagazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladatokat is el kell látni, hiszen bár-
mely önálló űrtevékenység esetén a 
megfelelő frekvencia kiosztása, illetve 
megszerzése alapvető fontosságú.
– Nemrégiben egy konferencián a szel-
lemi tulajdon űrjogi vonatkozásairól 
beszélt. Mennyire aktuális ez a téma?
– A mérnöki mivoltom miatt egy kicsit 
jobban érdekel a szellemi alkotások jogi 
rendezése, rendezhetősége a világűr-
ben. Ez ma még közelebb áll a sci-fi-
hez, mint a napi problémákhoz, mivel 
abból indul ki, hogy feltaláltak valamit 
a világűrben vagy más égitesten és azt 
ott is használják fel. Ez akkor lenne le-
hetséges, ha egy már lakott holdbázi-
son születne meg egy találmány. De et-
től függetlenül is vannak olyan kérdé-

GPS-m_hold 
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problémamentes játékosokkal szem-
ben – olyan tünetek figyelhetők meg, 
mint a progresszió, a tolerancia, a 
kontrollvesztés, valamint a megvonási 
tünetek. 

Ezek alapján, ha bár az érvényes diag-
nosztikai rendszerek, mint a DSM-IV-
TR (American Psychiatric Association, 
2001) és a BNO-10 (World Health 
Organization, 1994) a szerencsejáték- 
függőséget impulzuskontroll-zavarként 
tart ják számon, a kémiai szerek okozta 

függőségekkel való nagy-
 fokú hasonlóság miatt a 
kórkép addik ció ként is ér-
telmezhető. 

Hollander 1993-ban 
fel vetette, hogy bizo-
nyos zavarokat, ame-
lyek nagy hasonlóságot 
mutatnak a neu ro-
biológiai háttérmecha-
nizmusukban, tüneti, 
diagnosztikai, eto lógiai 
jellemzőikben, vala-
mint a kezelésre adott 
válaszukban, érdemes 
lenne egy értelmezési 
keretben, az úgyneve-
zett „obszesszív-kompulzív 
spekt rum za va rok” szem-
léleti keretben vizsgál-
ni. Ugyanakkor Hol-
lan der és Wong (1995) 
azt is hangsúlyozzák, 
hogy ezek a zavarok je-
lentős eltéréseket mu-
tatnak aszerint, hogy 
az egyes tüneti képek-
ben a kom pul zivitás 
(kockázatkerülés) vagy 

az im pul zivitás (kockázatkeresés) a 
meghatározóbb. 

Míg Stein a játékszenvedélyt a 
spektrum kockázatkereső pólusán 
helyezi el, addig más elképzelések a 
kompulzív jelleget hangsúlyozzák. 
Továbbá az sem kizárható, hogy a 
betegség jellegzetességei alapján sok-
kal inkább egy heterogén zavarról 
van szó.

Nagyon sokféle mérőeszköz áll 
rendelkezésre, amely alkalmas lehet 
a teljes populáció patológiás játék-
szűrésére. Ezek közül a DSM-
kritériumokon alapuló SOGS (So-
uth Oaks Gambling Screen) terjedt 
el a leginkább, melynek magyar 
adaptációja is született. A 20 tételből 
álló kérdőív mind a klinikai, mind 
az általános populáció szűrésére, va-
lamint epidemiológiai vizsgálatok 
kivitelezésére is megfelelőnek bizo-
nyult. 

Magyarországon a kóros játékszenve-
dély becs lésére vonatkozó első felmérés-
re 2007-ben került sor. A ku tatás 
eredmé nye szerint hazánkban a szeren-
csejátékok közül a legnépszerűbbnek a 
szám sors jegyek tekinthetők, amit a 
sorsjegyek, a sportfogadások és végül a 
játékautomaták követnek. 

A patológiás játékosok eltérő típusok-
ba sorolhatók a preferált szerencsejáték 
és a társuló zavarok típusa, az életkor, a 
szocioökonómiai státus, a szerencsejá-
ték kezdete és intenzitása vagy a családi 
előtörténet jellegzetességei alapján. 
Aszerint, hogy milyen motivációs té-
nyezők állnak a háttérben, a szakembe-
rek általánosságban három kategóriát 
különböztetnek meg.

SZERENCSEJÁTÉK-
FÜGGVSÉG

A	különbözW	szerencsejátékokat	az	egész	világon	szociálisan	elfogadott,	 legális	szabadidWs	 tevé-
kenységként	tartják	számon.	Az	internetnek	és	az	okostelefonoknak	köszönhetWen	a	szerencsejá-
tékok	ma	már	nem	korlátozódnak	csupán	a	fogadóirodákra,	játéktermekre	vagy	kaszinókra.	Ennek	
köszönhetWen	az	elmúlt	években	mind	a	népszereségük,	mind	a	felhasználók	száma,	valamint	a	kü-

lönbözW	játékokra	fordított	pénzösszeg	mennyisége	is	jelentWsen	megnövekedett.

Bolen és Boyd 1968-as definíció-
ja szerint a szerencsejáték során 
a játékos tétet tesz, fogadást köt 

egy kiszámíthatatlan, véletlen által 
meghatározott eseményre. A felméré-
sek szerint világszerte a felnőttek és a 
serdülők 70–90%-a folytat élete során 
valamilyen szerencsejáték-tevékenysé-
get legalább néhány alkalommal, de a 
játékosoknak csak nagyon kis hánya-
da válik ténylegesen függővé. A pato-
lógiás játékot folytatóknál – az átlagos 
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Az impulzív menekülők csoportjába 
zömmel olyan nők tartoznak, akik 
idősebb korukban kezdik a játékot, 
és legtöbbször valamilyen trauma 
hatására. Jellemző rájuk, hogy a 
gyenge megküzdési képességük mi-
att nem tudnak, vagy nem akarnak 
szembenézni a valósággal, és sok 
esetben hangulat- és a szorongásos 
zavarokkal is küzdenek. A játékpre-
ferenciájukról elmondható, hogy 
rendszerint valamilyen repetitív, 
monoton, magányos játékot válasz-
tanak, mint a játékautomata, a bingó 
vagy a lottó.

Az impulzív élménykeresők legtöbb-
ször olyan férfiak, akik magas koc-
kázatkereséssel jellemezhetők. Ese-
tükben megfigyelhető az egoizmus, 
a nárcizmus, az impulzivitás, vala-
mint a nyerés és a dominancia szük-
séglete. Ezeknél a típusú játékosok-
nál a kóros játékszenvedély kísérője-
ként sok esetben a pszihoaktívszer-
dependencia jelenik meg.

A harmadik kategóriába tartozók 
esetében a kognitív torzítások, és a 
döntéshozatal terén jelentkező problé-
mák játsszák a legfontosabb szerepet.

A patológiás játék kialakulása na-
gyon sok okra vezethető vissza, ép-
pen ezért számos olyan modell szüle-
tett, ami a betegség eredetére próbál 
magyarázatot adni. Ezek az iroda-
lomban többnyire, mint versengő el-
méletek jelennek meg, habár a való-

ságban sokkal inkább egymást ki-
egészítő irányzatokként vannak je-
len. 

Amíg a biológiai alapokat hangsú-
lyozó elméletek szerint a neu ro-
transz mitter-rendszerek többszörös 
érintettsége és a családi halmozódás 
állhat ezen impulzuskontroll-zavar 
hátterében, addig más modellek a 
betegséget kognitív, tanult vagy 
pszichés okokra vezetik vissza.

Azt a feltevést, miszerint a neuro-
transzmitter-rendszerek károsodása 
következtében alakul ki a zavar, alá-
támasztja, hogy a szerotonerg, do pa-
min erg, opioid és noradrenerg rend-
szerekre irányuló farmakológiai 
kezelések sok esetben sikerrel alkal-
mazhatóak. A dopaminrendszer érin-
tettségét az is jelzi, hogy azoknál a 
Parkinson-kórban szenvedőknél, aki-
ket dopaminfunkciót támogató gyógy-
szerekkel kezelnek, esetenként kóros 
játékszenvedély jelentkezhet.

Amíg a pszichodinamikus modell a 
szerencsejáték-függőségért az elfoj-
tott agresszió és a szexuális problé-
mák okozta bűntudatot teszi felelős-
sé, és a tudattalan vesztési vágyat 
egyfajta önbüntető, mazochisztikus 
törekvésnek tekinti, addig a behavio-
rista elmélet a kialakult zavart tanult 
magatartásnak tekinti. 

A kognitív modell a szerencsejáték 
kialakulásában és fennmaradásában 
az irracionális gondolatoknak és hi-
edelmeknek tulajdonítja a legfonto-
sabb szerepet. 

A szakemberek a magatartás, va-
lamint a káros és diszfunkcionális 
hiedelmek módosítására a kognitív 
viselkedésterápiát dolgozták ki. A 
kezelés során fejlesztik az egyén 
problémamegoldó képességet, és a 
helyes stresszkezelés kialakításában 
is segítséget nyújtanak. Az ismert 
terápiák közül ez tekinthető az 
egyik legsikeresebbnek, hiszen 
azoknál, akik részt vettek a kezelés-
ben, szignifikánsan csökkent a sze-
rencsejátékkal való foglalkozás in-
tenzitása azokhoz képest, akik még 
a várólistán voltak.

A hagyományos terápiák mellett 
nem elhanyagolható a Névtelen Játé-
kosok elnevezésű önsegítő mozgalom, 
hiszen a professzionális terápiákkal 
együtt kiegészítve azt tapasztalták, 
hogy a játékosok nagyobb arányban 
hagytak fel a szerencsejátékkal, mint 
azok a társaik, akik csak a hagyo-
mányos terápia által próbáltak 
gyógyulni.

Végül szeretném hangsúlyozni, 
hogy noha a patológiás játékszenve-
délyben kontrollált és kontrollvesz-
tett időszakok váltakozása figyelhe-
tő meg, a kórlefolyás alapján prog-
resszív és krónikus betegségről kell 
beszélnünk. Mivel a függőségben 
szenvedő személyek nagymértékben 
veszélyeztetik mind a saját, mind a 
környezetük testi és lelki épségét, 
fontos, hogy mielőbb szakember se-
gítségét kérjék.

ERDEI ANNA

KISLEXIKON
Addikció: függQség, szenvedélybetegség
Viselkedési addikció: amikor egy normá-
lis vagy enyhén deviáns viselkedésforma 
uralni kezdi az egyén életét, károsítva ezzel 
saját és környezete testi és lelki épségét
Tolerancia: amikor a kívánt hatás elérése 
érdekében növelni kell egy adott szer vagy 
szükséglet adagját (például drogfüggQség 
esetében)
Progresszió: szó szerinti jelentése fej-
lQdés, haladás, fokozatosság, az orvosi 
szaknyelvben egy betegség súlyosbodását 
jelenti
Megvonás: amikor valaki nem kapja meg 
azt az adagot, ami a normális vagy a már 
megváltozott szükségleteit kielégítené. 
Ilyenkor általában olyan megvonási tüne-
tek lépnek fel, mint a koncentrációzavar, 
nyugtalanság, remegés és szorongás
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2.
rész

A kárpáti borzderes több kisebb 
fajtából alakult ki, ami a megje-
lenésében is megnyilvánul. A 

legfontosabb, első ránézésre észrevehető 
küllemi jegyeket az alpesi borzderes ősök-
től kapta. Ilyenek a barnás, deres színező-
dés, a nagy és világos szőrökkel díszített 
fül, valamint az orr és a száj körüli fehér 
folt, amelyet rigószájnak nevezünk. 

A régi, a Kárpátokban élő fajtáktól örö-
költe apró termetét, aránylag nagy fejét és 
szarvállásának, valamint színeződésének 
kisebb különbözőségeit. Jellemző a törzs-
nél valamivel sötétebb fej, váll és mellkas, 
illetve a világosabb hastáj és belső com-
bok. A svájci fajták ismérve, a szíjalt hát, 
azaz a gerincvonal mentén futó világo-
sabb sáv itt is megjelenik. Általános az év-
szakokhoz igazodó színváltozás is, sok ál-
lat szőrtakarója télen egészen sötét. Egyes, 
valószínűleg riska ősöktől származó egye-
deken az évszakos színváltásban kiütközik 
a vörösesbarna, őzbarna szín is, s ezek a 
tehenek rendre vörösesebb borjakat elle-
nek. A borjak színe általában a világos és 
sötét pirók között változik.

A szarv rövid, alakja alapján lehet kis 
csákó, tülkös, a mokánytól származó 

egyedeknél inkább hátrafelé mutató. A 
homlok hosszú, a szemboltok között ki-
szélesedő; az arcorri rész rövid, a nyak alsó 
részén puha lebernyeg fut végig. A tőgy 
jó alakú, de sokszor fattyúbimbós. Jellem-
ző az enyhe túlnőttség, ami azt jelenti, 
hogy a far többnyire 6-8 centiméterrel 
magasabb a marnál. A csontozat aránylag 
finom, de szilárd, jellemző a jó lábszerke-
zet; a körmök kemények, palaszürkék.

A kárpáti borzderes barátságos termé-
szetű, tanulékony fajta, mozgása élénk, lé-
pése kiadós. Szaporodóképessége egyen-
letes és biztonságos, hasznos élettartama 
hosszú, emellett könnyen ellő és jó borjú-
nevelő, így tenyésztése aránylag kevés 
kockázatot hordoz magában. Az üszők 
valamivel kétéves kor előtt válnak ivar-
éretté. Jellemző a jó takarmányértékesítés, 
valamint a környezet változásaival és be-
tegségekkel szembeni ellenálló képesség.

Teje	gyógyír
Magyarországon 2008-ban jelent meg 
újból a kárpáti borzderes, amikor a Polyán 
Egyesület Máramarosból, majd Fogaras-
ról vásárolt tenyészállatokkal újból megin-
dította a fajta hazai tenyésztését. Ezt köve-

A	múlt	heti	Élet	és	Tudományban	részletesen	olvashat-
tak	arról,	hogy	miként	alakult	ki	az	1800-as	évek	máso-
dik	felére	az	egyik	legnépszerebb	szarvasmarhafajtánk,	
a	kárpáti	borzderes.	Mivel	elsWsorban	„parasztmarha”	
volt,	az	állami	gazdaságok,	téeszek	idWszaka	nem	ked-
vezett	 a	 fajta	 fennmaradásának,	 hazánkból	 jó	 30	 éve	
eltent.	A	kárpátaljai	és	erdélyi	állományokból	azonban	
úgy	tenik,	sikerül	ismét	meghonosítani	Magyarországon,	
elsWsorban	a	családi	gazdaságokban.	Reméljük,	a	fajta	
megWrzésén	túl	rövidesen	újra	látható	lesz	országszerte	
falvainkban	 a	 nagyszüleink	 által	 még	 ismert	 kárpáti	

borzderes.

tően számos gazdálkodó csatlakozott a 
programhoz, így a kárpáti borzderes a 
zempléni Hegyköztől a Dunántúlig sok 
családnál otthonra lelt, az állomány pedig 
immár mintegy 120 egyedet számlál.

Mivel a fajtának nincs hivatalos te-
nyésztőszervezete, a Debreceni Egyetem 
2012-ben ideiglenes tenyésztési és kuta-
tási engedélyt kért, amelyet öt évre meg 
is kapott. A program során a hazai állo-
mány alakulását folyamatosan nyomon 
követjük, küllemi tulajdonságait és ter-
melési paramétereit rendszeresen mér-
jük, valamint molekuláris biológiai vizs-
gálatokat is végzünk a fajta genetikai 
hátterének felderítésére.

Méréseink alapján a tehenek átlagos 
marmagassága 123 centiméter körüli, 
ami mintegy 20 centiméterrel kevesebb a 
közismert holstein fríz fajtáénál. A zömök 
törzs és a lábak méretei, arányai, valamint 
a fej nagysága alapján megállapítottuk, 
hogy a magyarországi állomány közelítő-
leg megfelel az 1960-as években hazánk-
ban leírt borzderesnek és a kárpáti barná-
nak nevezett kárpátaljai változatnak. A 
mérések alapján a két évesnél valamivel 
idősebb előhasi üszők, bár méreteikben 

Kárpáti borzderes tejébQl és húsából készült termékek

A jellegzetes rigószáj
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KICSI	A	BORS,	DE	ERVS

ben kedvezően alakult a linolénsav-
tartalom, amelynek fontos szerepe van a 
szív- és érrendszeri, valamint a daganatos 
megbetegedések megelőzésében. Egyéb-
ként is jellemző, hogy az extenzív körül-
mények között tartott tehenek tejében a 
telített- és telítetlen zsírsavak aránya a jó-
tékony hatású telítetlen zsírsavak irányába 
tolódik el. Emellett a gyógy- és fűszernö-
vények (például kakukkfű, kamilla, roz-
maring, menta) legelésének köszönhető-
en íz- és illatanyagokkal is gazdagodik a 
tej. A kárpáti borzderes gazdag, ízletes te-
jét önmagában is érdemes fogyasztani, 
noha igen alkalmas sajtkészítésre is: 1 kilo-
gramm sajt készítéséhez átlagosan 7 liter 
tej elegendő. A tej összetétele természete-
sen nagyban függ az évszaktól, a legelőfű 
minőségétől és az ellés óta eltelt időtől.

Rokonságvizsgálat
Egy fajta jellemzőit nem csupán küllemi 
sajátságai adják. Genetikai felépítése alap-
ján elkülöníthető más fajtáktól, illetve az 
azokkal való esetleges rokonság mértéke 
is megállapítható. Ez azért fontos, mert a 
kárpáti borzderesnek nincs évtizedek óta 
törzskönyvi ellenőrzés alatt tartott 

még kisebbek a kifejlett teheneknél, test-
arányuk már a felnőttkorinak megfelelő. 
A kifejlett tehenek élősúlya majdnem két-
harmada, az újszülött borjaké körülbelül 
fele a holstein frízre jellemző borjaknak.

Bár a kárpáti borzderes hármas haszno-
sítású fajta, napjainkban leginkább tej-
hasznosításúként tartják. Három ma-
gyarországi tenyészet tejmintáinak vizs-
gálata alapján úgy találtuk, hogy a magas 
(4,8 százaléknál nagyobb) zsírtartalmú tej-

nukleuszállománya, a tenyésztés megkez-
déséhez egyelőre csak küllem alapján ki-
választott egyedek állnak rendelkezésre. 
Emellett a DNS vizsgálatával az egyes 
egyedek rokonsága is ellenőrizhető, ami 
elengedhetetlen a fajtafenntartó tenyész-
téshez és a beltenyésztés elkerüléséhez.

A jelenlegi vizsgálatok során a borzdere-
sektől származó szőrmintákból kivont 
DNS egy – csak anyai ágon öröklődő – 
részét elemezzük. A kiválasztott szakasz-
ból sokmillió másolatot készítünk, hogy 
leolvashassuk róla az egyedi, minden ál-
latra ujjlenyomatszerűen jellemző bázis-
sorrendet. A kapott adatok alapján képet 
nyerhetünk a mai állomány anyai szár-
mazásáról, amely – várakozásaink szerint 
– a Kárpátok régi szarvasmarhafajtájáig 
nyúlik vissza.

A magyarországi állományon kívül 
több rokon fajtát is vizsgálunk az előbbi 
módszerrel, így megállapíthatjuk az 
azokkal való rokonság mértékét. A min-
ták között szerepel kárpáti borzderes Ro-
mániából és Ukrajnából, hagyományos 
borzderes Ausztriából és Németország-
ból, gatacko és busa marha Bosznia-Her-
cegovinából, busa marha Horvátország-

Kárpáti borzderes tejébQl és húsából készült termékek

Jó borjúnevelQ fajta A füle viszonylag nagy
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ból, brown swiss Németországból és Ma-
gyarországról, allgau Németországból, 
valamint grauvieh Magyarországról.

IgaerW
Amennyiben a leírt vizsgálatok igazol-
ják feltevésünket, miszerint a jelenlegi 
magyarországi állomány, illetve a 
megvizsgált kárpátaljai és erdélyi egye-
dek valóban a régi Kárpát-medencei 
fajtához tartoznak, kérvényezzük a 
fajta tenyésztőszervezetének létrehozá-
sát és a kárpáti borzderes őshonossá 
nyilvánítását a hosszú távú génmegőr-
zés és in situ fajtafenntartás biztosítása 
érdekében. Abban az esetben, ha a mai 
fajtában már nem lelhető fel a régi típu-
sú kárpáti borzderes, azaz genetikailag 
nem különül el a többi borzderes válto-
zattól, viszonylag kis egyedszámban, a 
fajtakör egy helyi változataként akkor 
is érdemes fenntartani, mivel számos 
előnyös tulajdonsága ismert, amelyek 
napjainkban is jól hasznosíthatók.

A fajta magas beltartalmi értékű tején 
kívül a húshasznosításról és az igás hasz-
nálatról sem feledkezhetünk meg. Az 
extenzív tartás következtében jellemző 
a jól márványozott, sötétvörös hús, 
melynek zsírsavösszetétele táplálkozási, 
egészségvédelmi szempontból szintén 
kedvező. A fajta megfelelő növekedési 
erélyét jól mutatja, hogy a tavaszi születé-
sű bikaborjak legelőn tartva 8 hónapos 
korukra 230–250 kilogrammos súlyt 
érnek el. A fenntartáshoz szükséges állo-
mányméret elérése után a fajta jól hasz-
nálható húshasznosítású fajtákkal való 
keresztezésben is. Mind a tej-, mind a 
hústermelés gazdaságos hasznosítására 
legalkalmasabb a kis- és középüzemi 
méretben, esetleg családi gazdálkodás-
ban folytatott extenzív tartás. Ilyen mó-

don elősegíthető a ha-
gyományos: egészséges, 
adalékanyagoktól men-
tes, akár biominőségű 
tejtermékek készítése a 
helyi felhasználók szá-
mára. Igavonóként nap-

jainkban már csak Erdély egy részén és 
Moldovában tartják, holott termetéhez 
képest jelentős igaerőt képes kifejteni.

A kárpáti borzderes az önellátásra tö-
rekvő ökológiai gazdaságok fontos ele-
me lehet, kiválóan alkalmas mezsgyék, 
árokpartok, elvadult gyümölcsösök 
rendben tartására, köves, sásos, cserjés 
vagy akár meredek legelők hasznosítá-
sára. Viszonylag magasan legel és test-
súlya is aránylag kicsi, ennek köszönhe-
tően természetvédelmi szempontú le-
geltetésre is ajánlott, gyepfenntartásra, 
tájrehabilitációra szintén alkalmas.

HagyományWrzés
A fajta megőrzésén és jó minőségű ter-
mékek előállításán túl célunk a hagyo-
mányos állattartáshoz kapcsolódó élet-

mód, hagyományok és a falukép 
(csordakutak, gazdasági épületek) 
megőrzése is. Az in situ megőrzéshez 
tartozik a fajta eredeti használati 
módjának, jelen esetben az igázásnak 
felelevenítése is. Ez amellett, hogy az 
állatot megfelelő kondícióban tartja, 
látványosságként is szerepelhet.

Az állattartás újbóli elterjedésének 
jelentős népességmegtartó, közös-
ségformáló ereje is volna. Ezért tá-
mogatjuk a fajta családi gazdasá-
gokban s még inkább a háztájiban 
való tartását. Erre aránylag kis test-
méretéből, ellenálló képességéből és 
jó természetéből fakadóan is kiváló-
an alkalmas. A kárpáti borzderes 
kifejezetten ajánlott a paraszti lét-
forma bemutatására, oktatási-neve-
lési céllal működtetett gazdaságok 
részeként, terápiás célból vagy akár 
hobbiállatként is.

BÉKEFI JANKA 
 BÉRI BÉLA 

Magyar és külföldi látogatók csoportja Mikóházán

Hegyközi legelQn

(BECSE ÁBRIS FELVÉTELEI)
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Jut eszembe...
AZ EMBER EGY TRÓPUSI ÁLLAT!

Nem tudom, kiket sért ez a mondat, embertársaimat 
vagy talán a zsiráfot, elefántot, gorillát, hogy csak a 
kézenfekvőket soroljam. Nem én találtam ki és nem 

is Bökönyi tanár úr, aki határozottan képviselte e véleményt, 
hiszen zoológus volt. Kedveltük őt, bár háta mögött 
lúdoktorként emlegettük, lévén hogy tisztességes mestersé-
ge az állatok orvoslása volt. A Magyar Nemzeti Múzeum-
ban régészeti állatcsontleletek meghatározását végezte. Eb-
ben a minőségében aztán világhírre tett szert a korábban 
már említett új hullám és szemlélet jeles képviselőjeként.

A történeti antropológiát Nemeskéri Jánostól tanultuk, aki 
akkoriban a Természettudományi Múzeum embertani tá-
rának vezetője volt. Kutatásai fontos újításokat hoztak az 
egykori elhunytak életkora meghatározásához.

Tanulmányaim óta csaknem hatvan esztendő csurgott le 
életem homokóráján. Azóta nagyon sok új felfedezés szüle-
tett, az alábbiakban megkísérlem összefoglalni a róluk olva-
sottakat.

A XIX. század második felében Rudolf Virchow, korának 
leghíresebb orvosa, a patológia atyja a heidelbergi koponyát 
torzszülöttnek vélte. Ma már tudjuk, hogy Homo erectus-
maradvány, és elképzelhető, hogy belátható időn belül általá-
nosan használjuk Thoma Andor terminológiáját a 
vértesszőllősi emberről: „Homo erectus (seu sapiens) 

palaeohungaricus” azaz felegyenesedett ember (vagy gon-
dolkodó), mely mellől rövidesen eltűnik a seu, azaz vagy szó is.

Az emberiség őseinek kutatása fél évszázad alatt óriási 
lépésekkel haladt előre. Az emberré válás időszaka egyre 
régebbinek tűnik. Bizonyosnak látszik, hogy a korábbi 
feltételezésekkel szemben sokkal régebbi a tagolt beszéd 
kialakulása is.

Az elmúlt fél évszázad tudományos technikai forradal-
ma azonban új veszélyeket is hozott. Az információtö-
meg beláthatatlan hatásáról régebben már szóltam, a 
környezetszennyezés globális veszélyforrása, a váratlan 
életmódváltozásról azonban sajnos kevesebb szó esik.

150 éve egy sárréti pásztor vagyonát két gatya, két ing, 
bocskor, süveg, no meg a suba képezte (tarisznya, pipa, 
csiholó, bicska). Télen a gatyaszárat a bokánál körbekö-
tötték. Ma pedig… 

A paraszti munka napkeltétől napnyugtáig tartott, 
gyerekeknek, öregeknek egyaránt. Ma pedig… 

Allergiáról az ötvenes években hallottam először. Ma 
pedig…

Nem lehet büntetlenül a természetet kijátszani, nem lehet 
a természetes evolúció ritmusába büntetlenül beavatkozni.

Félreértés ne essék, nem azt kívánom, hogy télen-nyá-
ron járjunk mezítláb, lakjunk földkunyhóban és aszpirin 
helyett fűzfarügyet rágcsáljunk, hanem azt, hogy keres-
sük meg a módját az elkorcsosulás-mentes túlélésnek.

A trópusi állat elnevezés pedig epitheton ornans (díszí-
tő jelző), hiszen az ember bátor, mint az oroszlán, ravasz, 
mint a róka, úszik, mint a vidra, szelleme szárnyal, mint 
a sas, erős, mint a medve.

Ha tetszik, ha nem, ő az állatok királya.
TROGMAYER OTTÓ

Rudolf Virchow

A Homo 

heidelbergensis 

rekonstrukciója
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A népes magyar küldöttség 11 
tagjából nyolcan az MTA 
Csillagászati és Földtudomá-

nyi Kutatóközpontjának munkatársai, 
hárman pedig posztdoktori kutatók 
Németországban, Belgiumban és a Ka-
nári-szigeteken. Az érdeklődés mérté-
ke nem véletlen: az elmúlt öt évben iga-
zi űrfotometriai forradalom játszódott 
le, amiben a magyar kutatók nem csak 
a pálya széléről figyelték a „nagyok já-
tékát”, hanem maguk is fontos felfede-
zéseket tettek az európai és amerikai 
űrteleszkópokkal. Jelen sorok írója a né-
zőtér harmadik sorából követte az elő-
adás-folyamot. Az alábbiakban az érde-
kesebb, emlékezetesebb momentu-
mokra térünk ki, különös tekintettel a 
magyar vonatkozásokra.

Az első nap délelőttjén a csillagok bel-
ső szerkezetének újdonságai előtt Ron 
Gilliland (STScI) az elmúlt 20 év fejlő-
désére visszatekintve vázolta fel az 
űrfotometriai forradalom fogalmának 
létjogosultságát. Mivel vezető szerepet 
játszott a szakterület robbanásszerű fej-
lődésének megalapozásában, azok is 
sok újat hallhattak tőle, akik már 10-15 
éve visszatérő látogatói a hasonló témá-
jú konferenciáknak. A ma már kiadha-
tó csillagászati/asztropolitikai belső in-
formációk mellett még Lenin-idéze-
tekkel is szórakoztatta a hallgatóságot 
– jól meg kellett indokolni, miért is volt 
ez forradalom az utóbbi évek-
ben… Mindenesetre érdekes 
volt a visszapillantás, hogyan 
lett a Kepler olyan, amilyen, 
miként is vált a Nap típusú 
csillagok asztroszeizmológiája 
napi rutinná, és hogyan nyúj-
tottak kezet egymásnak a ko-
rábban versengő csoportok az 
új felfedezések elérése érdeké-
ben.

Ezt követően egy csomó 
klasszikusnak számító válto-
zócsillag-típusról hallhattunk 
meglepő dolgokat. Benoît 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Mosser (Observatoire de 
Paris) és Dennis Stello 
(University of Sydney) el-
térő megközelítéssel, de 
hasonló objektumokról, 
a pulzáló vörös óriásokról 
beszélt, Szabó Róbert 
(MTA CSFK) és Ennio 
Poretti (INAF) pedig az 
RR Lyrae-kről és ce fei-
dákról adott elő. Mind-
ketten bemutatták, hogy 
még a legklasszikusabb 
pulzáló változócsillagok 
is teljesen új arcot mutat-
hatnak az űrbéli fotomet-
ria földi méréseket több 
nagyságrenddel megha-
ladó pontossága mellett. 
Új fizikai jelenségekre derült fény, mi-
közben az RR Lyrae kaotikus pulzáci-
ója (Szabó Róbert) mellett azt is meg-
tudtuk, hogy 2014-ben az RR Lyrae 
jól ismert amplitúdómodulációja, a 
Blazhko-effektus, gyakorlatilag kimu-
tathatatlanul kis amplitúdójúvá vált 
(Ennio Poretti). Utóbbi eredmény már 
nem a Keplertől származik, hanem az 
olasz VTT (Very Tiny Telescope) tele-
objektíves CCD-kamerákkal operáló 
földi hálózatának méréseiből.

Az ebédszünet után Tim Bedding 
(Uni versity of Sydney) a gamma Do ra-
dus típusú csillagok újszerű szeizmikus 

elemzéséről beszélt, majd a szót meg-
kapták az exobolygós szakemberek. A 
délután hátralevő részében hallhattunk 
az exobolygók változatosságáról általá-
ban, különleges exobolygók friss felfe-
dezéseiről, illetve a fedési exobolygók 
tranzitidőpontjainak modulációját fel-
használó módszerekről (Borkovits Ta-
más bajai csillagász közreműködésével).

A nap fénypontja mindenképpen 
Tiago Campante (University of Bir-
mingham) fantasztikusan jól felépített 
és előadott prezentációja volt, amiben 
egy igen nagy létszámú csapat jelenleg 
elbírálás alatt álló felfedezésének részle-

tes bemutatása szerepelt. A beje-
lentés egy fényes, tőlünk 26 par-
szekre található, 11,2 milliárd 
éves csillag ötbolygós rendszeré-
nek felfedezéséről szólt. Az egzo-
tikus bolygórendszerről még bi-
zonyára sokat fogunk hallani a 
közeljövőben…

A CoRoT-Kepler konferen-
cia második napján a finom 
részletek uralták a programot. 
Méréseink értelmezését korlá-
tozó effektusok, összetett fizi-
kai viselkedés, avagy mi okoz 
fejfájást elméleti és adatelemző 

_RFOTOMETRIAI FORRADALOM

Schmidt-távcsQ

Július	elején	Toulouse	városa	adott	helyszínt	a	CoRoT	és	Kepler	fotometriai	ertávcsövek	tudományos	
közösségei	által	szervezett	találkozónak.	Az	eseményre	több	mint	250	csillagász	gyelt	össze	a	világ	

minden	tájáról	a	legújabb	felfedezések	bejelentésére,	megvitatására.

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

 

Csoportkép asztroszeizmológusokkal és exobolygó-kutatókkal
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szakembernek egyaránt? Két előadást 
külföldön dolgozó honfitársunk tartott 
meg.

Csizmadia Szilárd például (DLR, Ber-
lin) a fedési exobolygók fénygörbéiből 
származtatható paraméterek bizonyta-
lanságát fokozó jelenségeket tekintette 
át. A legtöbb szakcikk rendkívül opti-
mistán becsüli a modellek illesztéséből 
származó paraméterek hibáját, pedig va-
lójában még a legalapvetőbb hatások sem 
ismertek kellő pontossággal. Ilyen példá-
ul a csillagok peremsötétedése vagy a 
csillagfoltok hatása a tranzitgörbékre: 
ahhoz, hogy egy bolygó szerkezetére, 
összetételére következtessünk, tömegét 
és sugarát legalább 2-3%-os pontosság-
gal ismernünk kell, egyébként adatain-
kat teljesen különböző modellek is jól le-
írják. Mint az a berlini posztdoktorként 
dolgozó kutató előadásából kiderült, je-
lenleg még nagyon óvatosan kell bán-
nunk az egyedi exobolygókra vonatko-
zó következtetésekkel, mert sem méré-
seink, sem az azokra illesztett modellek 
nem pontosak eléggé.

A kissé pesszimista hangulatú indítást 
Alessandro Sozzetti (INAF/Torino) 
rendkívül optimista előadása ellenpon-
tozta a már több mint fél éve pályára ál-
lított Gaia asztrometriai űrobszervató-
rium legfrissebb helyzetjelentésével. 
Mint az már kiszivárgott az asztro-
pletykák csatornáin, vannak kisebb 
problémák a Gaia optikai rendszeré-
ben, ezek azonban mind jól értett kö-
rülmények következtében léptek fel, 
így várhatóan kellően pontos kalibráci-
óval hatásuk csökkenthető lesz. Ami je-
lenleg a legnagyobb befolyásoló ténye-
ző, az a szórt fény nem várt mennyisé-
gű megjelenése a képeken, aminek kö-
vetkeztében a 16-20 magnitúdós 
csillagokra a pozíció- és fényességmérés 
pontossága erősen romlani fog. Emel-
lett a vártnál sokkal több mikrometeorit 
becsapódását érzékelték a tavaly de-
cemberben fellőtt űrtávcső érzékelői, 
ami némi plusz aggodalomra ad okot.

Szabó M. Gyula, az ELTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatórium igazga-
tója örült volna, ha a helyszínről követ-
hette volna Ray Jayawardhana (Uni-
versity of Toronto) előadását: az össze-
sen három „Szabó és munkatársai” 
szerzőségű cikket eredményező KOI-
13b (Kepler-13) exobolygójáról is sok 
érdekeset találtak a kanadai kutatók, 
akik a Kepler adatait elemezték 5 nap-
nál rövidebb periódusú exobolygók fá-

zisváltozásainak tanulmányozására. Bi-
zonyos bolygókon kimutatható a „dél-
utáni oldal” magasabb hőmérséklete, 
másoknál a „reggeli oldal” forróbb, 
amiből a bolygók globális légkörzésé-
nek részleteire lehet következtetni.

A délelőtti program kimagaslóan ér-
dekes előadását Isabelle Baraffe-nak 
(University of Exeter) köszönhettük, 
aki a bolygómodellezés abszolút vezető 
szerepet játszó kutatója. Mint kiderült, 
még a Jupiter és a Szaturnusz kémiai 
összetételét is meglepően bizonytalanul 
ismerjük és elképzelhető, hogy akár 30-
60%-kal több nehéz elem van a mag-
jukban, mint korábban az egyszerűbb 
bolygómodellekből gondolták. Emel-
lett érdekes kapcsolódásról is beszámolt: 
a brit időjárás előrejelzésére használt 
szuperszimulációt képesek voltak úgy 
módosítani, hogy az exobolygók lég-
körzésére is realisztikus(nak gondolt) 
modelleket számítsanak.

A rendezvény utolsó napján komoly 
fizikai folyamatok elméleteiről hallhat-
tunk, elsődlegesen a csillagok belső for-
gása és aktivitása közötti kapcsolatról, 
másodsorban pedig az alkalmazott 
asztroszeizmológia lehetőségeiről fé-
nyes exobolygós csillagok esetében. A 
délutáni záróakkordok közül kiemelke-
dett Marc Pinsonneault lendületes elő-
adása, aki a Sloan Digital Sky Survey 
(SDSS) egyik utódprojektjének, az 
APOGEE Tejútrendszer-felmérésnek a 
részleteit mutatta be. A dolog érdekes-
sége, hogy a Kepler látómezejében ta-
lálható vörös óriáscsillagokról készült 
APOGEE-színképek és a Kepler-fény-
görbékből levont asztroszeizmológiai 
következtetések kombinálása érdekes 
asztrofizikai csemegét jelentenek a Tej-
útrendszer szerkezetét és fejlődését ku-
tató szakemberek számára.

A konferencia végére mindenképpen 
egyértelművé vált, hogy mind az 
exobolygókutatás, mind az asztro szeiz-
mo lógia valódi forradalmon esett át az 
elmúlt öt évben, amiben domináns té-
nyező volt az ultraprecíz űrfotometria 
rutinszerű alkalmazása. A jövő egyértel-
műen az új űrtávcsövek megépítése felé 
vezet.  A fókusz a lakhatósági zónába eső 
kőzetbolygók felfedezésére és részletes 
jellemzésére irányul, ami természetes fo-
lyománya annak, hogy egyre közelebb 
kerülünk a mindannyiunkat izgató 
nagy kérdés megválaszolásához: élet az 
Univerzumban – merre keressük?

KISS LÁSZLÓ
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ÉT-ETOLÓGIA

IQ:	az	alma	nem	esik
messze	a	fájától

A csimpánzok intelligenciájának kö-
rülbelül a fele génjeikre vezethető visz-
sza – állapították meg 99 csimpánz 
teszteredményeinek összesítése után 
amerikai kutatók. Az állatok különbö-
ző kognitív feladatokban vettek részt, 
amikben eszközhasználatukat, memó-
riájukat, szociális készségeiket mérték 
fel. A teszteredmények és az állatok ro-
konsági foka között kapcsolat mutat-
kozott, vagyis a jól teljesítő majmok ro-
konai is ügyesen oldották meg a fel-
adatokat. A nem és a korai tapasztala-
tok viszont nem befolyásolták a mért 
intelligenciát.

Mivel a csimpánzok genetikailag kö-
zel állnak az ember-
hez, a tanulmány se-
gíthet abban is, hogy 
kiderüljön, hogyan 
alakult ki az emberi in-
telligencia és pontosan 
mely gének állnak a 
hátterében. Az év ele-
jén jelent meg egy eh-
hez kapcsolódó, e ro-
vatban is bemutatott 
tanulmány, amely azt 
igazolta, hogy az 
AVPR1A nevű gén 
egy speciális variációja 
hozzájárul ahhoz, hogy a csimpánzok 
figyelembe veszik-e partnerük egyik 
szociális jelét, követik-e tekintetének 
irányát. Mivel a kutatók fogságban élő 
csimpánzokat vizsgálnak, a környezeti 
hatások nem túl változatosak, leg-
alábbis ahhoz mérten, amilyenek az 
embereket érik. A hatásosnak bizo-
nyuló géneket azután már célzottan le-
het vizsgálni az emberek esetében.

Gyors siker azonban így sem várható. 
A gyerekek intelligenciájának hozzá-
vetőleg 30%-a magyarázható meg gé-
nekkel, a környezeti hatás erős, egy-
egy gén hatása pedig elenyésző, több 
száz gén interakciójának feltérképezé-
sére van szükség. A főemlős-kutatások 
jelentős segítséget nyújthatnak ebben, 
különösen úgy, hogy újabb állatkertek 
és kutatóközpontok csatlakoztak a 
programhoz.   Kubinyi EniKő
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Ú j beküldők tárlata ismét! 
Galériánknak az a kiállí-

tás-stratégiai elve, hogy az elő-
ször jelentkezőknek némi el-
sőbbséget biztosítunk csopor-
tos bemutatásukkal, növelni 
látszik a beküldési kedvet. Az 
utolsó előtti is ilyen volt, s már-
is összejött egy újabb megint. 
Sőt, be sem fértek valamennyi-
en, így komponálhattam is, 
mert mutatkozott egy csiga-
vonulat. Csigát, persze, nem 
nehéz megfigyelni, csak akkor 
fogadom be a fotójukat, ha va-
lami különleges is van rajta, így 
aztán a tárlat kapott egy extré-
mitás jelleget is. Ami viszont 
arra késztetett, hogy megszeg-
jem a magam alkotta szabályt, 
és beválogassam egy már ko-
rábban szerepeltetett beküldő 
képét mégiscsak. Szabálysze-
gésem a szabályszegések miatt 
történt. A mutáns csiga ugyan 
nem a mutáns margaréta leve-
lét rágja, de így külön-külön is 
különlegesek. H. J.
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Az ÉT-galériában bárki kiál-
líthatja felvételét, megosztva 
élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 
dpi felbontással küldje el az 
et-galeria@eletestudomany.
hu címre. A tárgyrovatba írja: 
ét-galéria, és a kísérRlevél-
ben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témá-
ról tud. A beküldR jutalma a 
„kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft 
különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Bogdán Viola (Csorna, drbogdanviola@gmail.com) – Rodeo –

 A kép egy július délutáni kiadós zápor után készült – történetesen 

Budapesten.

2. Schmidt Gábor (Budapest, mailto:schgabi@eposta.hu) – 

Mutáns éticsiga – Helyszín: Gellért-hegy 2014. június 10.

3. Müller Tamás (Muller.Tamas@mkk.szie.hu) – „?” – Máltán, 200 

méterre a tengertQl egy kQ fel- és elfordításával találtam. Az alá 
behúzódó márványos éticsiga (Cornu aspersum; Müller, 1774) 

egyedei egymáshoz tapadva vészelik át a nappali forróságot 
az éjjeli h_vös levegQre és némi legelQre várva. Talán azt is 

írhatnánk, hogy „egyes csigák csoportos viselkedése, ha nem is 

számos, de egy kérdQjelet felvet.” 

4. Nagy Béla (Szabadbattyán, nagyvali@fibermail.hu) – Margaréta 

3 = 1 – Ezt a kis mutációt feleségem csak a vázában vette 
észre az elQzQ nap szedett virágok között. A tömegben elt_nik 

az egyéniség.  Kertészmérnök barátom szerint, valamilyen 

mechanikai hatás vagy rovar okozhatta a hármas virágzatot.

2

3

4
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A fontos rakomány: egy holttest

A második világháború egyik legmor-
bidabb eseménye volt minden bizony-
nyal a portugál–spanyol határ partjainál 
egy tengeralattjáróból kitett holttest 
esete. A férfi, aki életében szinte senki-
nek nem kellett, halálában fontos szol-
gálatot tett hazájának és az 
emberiségnek – megment-
ve ezrek életét, hozzásegít-
ve a szövetségeseket a győ-
zelemhez: sikeresen megté-
vesztette ugyanis a némete-
ket a szövetségesek szicíliai 
partraszállásának tervével 
kapcsolatban.

Ben Macintyre könyve 
egy elképesztő hírszerzési 
trükk részleteit, egyúttal a 
brit hírszerzés megtévesztő 
hadműveletekért felelős egyik részle-
gének eddig ismeretlen szereplőit mu-
tatja be. Egy londoni füstös szobában 
különös figurákat hoz össze a háború: 
unatkozó előkelőséget, oxfordi éltanulót 
és dörzsölt hírszerzőket. A dolguk any-
nyi, hogy történeteket találjanak ki, és 
azután megteremtsék a valóság látsza-
tát. A megtévesztés művészei voltak 
ők, legelképesztőbb esetük pedig a 
Vagdalthús hadművelet.

A történet egyszerű volt: egy fiatal 
katona egy brit tábornoknak visz bi-
zalmas levelet, amelyben véletlenül 
„elfecsegik”, hogy Szicíliában egy bi-
zonyos időpontban partraszállást ter-
veznek, hogy a szigetet visszaszerez-
zék a németektől. A szerencsétlen fló-
tás azonban lezuhan repülőgépével, 
sodródó tetemét, a kezéhez erősített 
táskájával együtt spanyol halászok ki-
halásszák, és az Andalúziában kiváló-
an működő és jól jövedelmező besúgó-
hálózaton keresztül eljuttatják a néme-
teknek.

A bonyodalmak már az elején elkez-
dődtek, kellett ugyanis egy hulla, 
amely nem hiányzik senkinek. Így in-
dult történeti küldetésére a walesi fia-
talember, aki nem sokkal korábban – 
véletlenül vagy szándékosan, még azt 
sem tudta senki – patkánymérget evett 
és kínok között meghalt, ám Martin 
őrnagyként újjáéledt. A németek azon-
ban komoly ellenfelek voltak, nem volt 
könnyű becsapni őket, mivel minden 
részletet mindig lenyomoztak. 

Tehát Charles Cholmondeley és Ewen 
Montagu, a füstös szoba lakói, szinte 
belebújtak Martin őrnagy bőrébe, hogy 
a figura, élete és halála lenyomozható és 
hiteles legyen. Teremtettek egy életet, 
papírokkal, szülőkkel, munkával, bará-
ti körrel, sőt még egy szerelmessel is. 
Ennek érdekében például a nős 

Montagu kolléganőjét sze-
melte ki mintának, akivel 
szerelmes levelet is váltott, 
amely szintén bekerült Mar-
tin őrnagy zsebébe. 

Persze a tetemet, amely a 
hűtés ellenére már kezdett 
oszladozni, nem dobhatták 
le repülőről, titokban kellett 
tengeralattjárón a helyszín-
re csempészni, de produ-
kálni kellett egy repülőbal-
eset nyomait is. A számta-

lan hihetetlen részlet a kitalálók legna-
gyobb meglepetésére működött. 
Martin őrnagy megtette dolgát, a szö-
vetségesek partraszállását megkönnyí-
tette Szicíliában, nekünk pedig egy 
nagyon élvezetes olvasmányt szerzett 
története elmesélésével. (Alexandra Ki-
adó, 2014, 454 oldal, 3699 forint)

- J -

A felső középosztály írónője

A XX. század eleji regényírás megújí-
tói között fontos helyet foglal el az an-
gol Virginai Woolf, eredeti nevén V. 
Stephen.  Nevét sokan ismerik, alko-
tásait annál kevésbé. A most 
megjelent újabb (olvasmá-
nyos) életrajz talán több ol-
vasót is arra késztethet, hogy 
a legnépszerűbb regényén, 
az Orlandón kívül a többit is 
megismerje. 

Az 1882-ben, felső közép-
osztályból származó írónő 
népes családban élt. Szülei 
előző házasságaikból  több 
gyereket hoztak maguk-
kal, az új házasságból négy testvér – 
köztük Virginia – született. A jómó-
dú családok életét élték. Olvastak, ír-
tak, színházba jártak, utaztak, esté-
lyeket adtak. Tehetséges gyerekek 
születtek a családban, nővére, Vanessa 
festőművész, öccse pszichiáter lett. 
Bátyja fiatalon, egy olaszországi ki-
rándulás után meghalt. 

Virginia fiatalon határozta el, hogy 
író lesz. Az elhatározáshoz kapcsolódó-
an akár ujjgyakorlatnak is tekinthetjük 
naplóját, amelyet 15 éves korában kez-
dett írni, aztán kisebb megszakítások-
kal mind alaposabban, haláláig veze-
tett. Naplója nemcsak magánéletének, 
de a világirodalomnak is érdekes doku-
mentuma, hiszen kapcsolatban állt Eli-
ottal, Prusttal, Katherina Mansfilddel, 
Forsterrel. Természetesen találkozott 
más különleges személyiségekkel is, kö-
zülük néhánnyal közelebbi kapcsolatba 
is került, akik formálták munkásságát.  
Első regénye, a Messzeség mégis csak 32 
éves korában jelent meg. Igaz, addigra 
már elismert, szigorú kritikusa a kor 
irodalmi életének. 1912-ben feleségül 
ment Leonard Woolfhoz, akivel 
könyvkiadót létesítettek Hogarth Press 
néven, amely ma is működik.  A kiadó 
nemcsak az írónő könyveit jelentette 
meg, hanem Gorkij, Rilke, S. Freud, 
Eliot alkotásait is. Talán nem érdekte-
len, hogy Madách Tragédiáját is ők ad-
ták ki először Angliában. 

Woolf sokat dolgozó alkotója a vi-
lágirodalomnak: 29 kötet (esszék, kri-
tikák, ami más műfajú alkotások) je-
lenti életművének egy részét, mert ha-
lála (59 évesen öngyilkos lett) után fér-
je megjelentette addig ki nem adott 
válogatott esszéinek gyűjteményét, 
1977 és 1984 között pedig teljes naplója 
látott napvilágot 5 kötetben.

A négy Stephen-testvér és hozzátar-
tozóik, illetve néhány radikális értel-

miség részvételével 1905 kö-
rül megalakult a Bloomsbury-
kör (annak a londoni város-
résznek a neve, ahol laktak); 
tagjai három évtizeden át 
meghatározó kritikus sze-
mélyiségei voltak a korszak 
közéletének is.

A szerző, Alexandra Harris 
számos forrás, levél, napló-
jegyzet alapján mutatja be a 
modern angol próza, a lélek-

tani regény egyik megteremtőjének 
életét és alkotásait. A fotók, az érintet-
teket ábrázoló festmények, akárcsak 
művei első kiadásának címlapjai, köze-
lebb hozzák az írónőt a mai olvasókhoz 
is. Fordította Bánki Vera. (Virginia 
Woolf. General Press Kiadó, 2014, 216 
oldal, 2560 forint)

GÁL JÓZSEF



Szépek	elWnyben?

A vonzó megjelenésű nők és férfiak 
az élet számos területén előnyben van-
nak a kevésbé előnyös külsejűekkel 
szemben: az emberek szívesebben 
vannak a társaságukban és több pozi-
tív tulajdonságot feltételeznek róluk. 
Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy 
a szép emberek a munka világában is 
előnyt élveznek, lehetséges például, 
hogy két egyformán alkalmas jelölt 
közül a vonzóbb külsejűt veszik fel 
egy állásra.

Ám lehet, hogy a szépek előnye nem 
is olyan egyértelmű, mint gondol-
nánk. Bizonyos megfigyelések arra 
mutattak, hogy a szépség csak akkor 
igazán előny, ha a véleményalkotó el-
lenkező nemű. Azonos neműek kö-
zött a vonzó külső nem feltétlenül vált 
ki kedvezőbb viszonyulást, sőt bizonyos esetekben akár 
hátrányos megkülönböztetéshez is vezethet. Maria Agthe, 
a müncheni Ludwig-Maximilians-University kutatója és 
munkatársai ennek az érdekes kettősségnek a magyaráza-
tát keresték: mitől függ, hogy valaki egy azonos nemű 
személyt kedvezőtlenebbül ítél meg, ha az vonzó külsejű? 
A kutatók 240 férfit és 240 nőt – német egyetemeken ta-
nuló diákokat – vontak be kísérletükbe, a résztvevőknek 
egy állásra benyújtott pályázatot kellett elbírálniuk. Min-
den diák csak egy anyagot látott, ám Agthe és munkatár-
sai több változatot készítettek. Ezekben a lényegi infor-
mációk mindig azonosak voltak, de a kutatók váltogatták 
az állítólagos jelentkező nemét és szépségének mértékét: a 
pályázatokhoz vonzó és kevésbé vonzó külsejű férfiak és 
nők fényképét csatolták. A résztvevőknek pontozással 
meg kellett határozniuk, mennyire szívesen ismerkedné-
nek meg az állásra jelentkezővel, és milyen valószínűség-
gel döntenének úgy, hogy alkalmazzák. Emellett a diá-
koknak önmagukra vonatkozóan válaszolniuk kellett ar-
ra, hogy ha másokhoz hasonlítják magukat, kit választa-
nak szívesen az összehasonlításra: olyan személyt, aki 
náluk alacsonyabban vagy éppen magasabban áll?

Az eredményekből kiderült, hogy ellenkező nemű jelölt 
esetén a kísérlet résztvevői sokkal szívesebben ismerked-
tek volna meg vele, ha szép volt, mint ha nem. Ám ami-
kor a jelölt azonos nemű volt, akkor ez a szépség-előny el-
tűnt. Azt is meg lehetett állapítani, hogy azok zárkóznak 

el az azonos nemű szép emberek társaságától, akik általá-
ban náluk alacsonyabban levőkkel szeretik összehasonlíta-
ni magukat. Ismert, hogy a bizonytalanabb, törékenyebb 
önértékelésű személyek azok, akik a „lefelé irányuló” ösz-
szehasonlítást kedvelik. Ők úgy próbálják erősíteni énké-
püket, hogy olyanokat keresnek viszonyítási pontnak, 
akikhez képest önmagukat kiemelkedőnek, jobbnak ítél-
hetik. Az ő számukra egy azonos nemű szép ember társa-
sága fenyegetést jelent, mert ilyen helyzetben kénytelenek 
szembesülni saját hiányosságaikkal. Akiknek viszont nem 
az énképük védelme a legfontosabb, hanem a személyes 
fejlődés, azok szívesen mérik magukat a náluk magasabb 
szinten állókhoz. A kísérlet adatai szerint a „felfelé irá-
nyuló” összehasonlítást kedvelő, biztosabb önértékelésű 
diákokat nem zavarta, ha a megítélendő, velük azonos 
nemű jelölt feltűnően szép volt.

A megjelenés vonzereje tehát befolyásolta az állásra pályá-
zó jelölt megítélését, de megjegyzendő, hogy a szépség elő-
nyös vagy hátrányos megkülönböztetést eredményező ha-
tása csak akkor volt egyértelmű, amikor az volt a kérdés, 
mennyire szívesen lenne az ember a megítélendő jelölt tár-
saságában; az állás odaítélésére vonatkozó döntésben nem 
mutatkozott meg ilyen nyíltan. Mindenesetre ez a kísérlet 
is alátámasztja, hogy a szépség „kétélű fegyver”, hiszen na-
gyon sokszor előnyt jelent, de a partnerek személyiségvo-
násaitól függően a hatás olykor a visszájára is fordulhat.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A világ legkisebb svájci 
keresztje  – 20 atomból 

Egy nemzetközi kutatócsoport 
újabb jelentős eredményt ért el az 

atomok manipulációja terén: a Báze-
li Egyetem fizikusai finn és japán 
kollégáikkal együttműködve egy 
szobahőmérsékletű szigetelő felüle-
ten 20 atomból kirakták a világ leg-
kisebb „svájci keresztjét” (a Svájc 
nemzeti lobogójában vörös alapon 
álló fehér keresztet). Az eredményről 
a Nature Communicationsben számol-
tak be. 

1990-es évek elején nyílt meg a 
lehetőség a szilárd testek felületén 
egyedi atomok közvetlen mozgatá-
sára, kiemelésére, át- vagy ráhelye-
zésére: 1989 novemberében az IBM 
kutatói mutatták meg a világnak 
elsőként, hogyan sikerült egy pász-
tázó alagútmikroszkóp hegyével egy 
hordozófelületen a vállalat logóját 
39 neonatomból kirakni. Azóta szá-
mos különféle körülmények között 
készült hasonló eredményt láthat-
tunk vezető vagy félvezető hordo-
zófelületeken, és általában nagyon 

Az Amanda Adams (Ben Gurion 
Egyetem) vezette kutatócsoport a 
Negev-sivatagban élő Scorpio maurus 
palmatus nevű skorpiófaj homokba fúrt 
járatait vizsgálták. Miután az állatokat 
csapdákba fogták, az üresen maradt 
lyukakat olvadt alumíniummal töl-
tötték ki, majd annak megszilárdulása 
után a másolatokat óvatosan kiemelték 
a homokból, majd 3D-s lézeres szken-
ner és számítógép segítségével elké-
szítették a skorpiólyuk térbeli modell-
jét. Ennek során kiderült, hogy nem 
egyszerű, a talajba fúrt lyukakról van 
szó, hanem meglehetősen bonyolult 
formatervezésű „építményről”: mind-
egyik járat egy viszonylag szűk, rövid, 
függőleges aknával indult, amely né-
hány centiméterrel a talajszint alatt egy 
tágasabb, közel vízszintes platformmá 
szélesedett ki. A kutatók úgy vélik, a 
járatnak ez a része egy biztonságos, vi-
szonylag meleg hely, amely arra szol-

Sivatagi dizájn –  
skorpió módra

Izraeli kutatók egy sivatagi skorpiófaj 
talajba fúrt járatait tanulmányozva 

arra a meglepő felfedezésre jutottak, 
hogy az állatok élő- és búvóhelyeként is 
szolgáló, többnyire meglehetősen 
mélyre nyúló lyukak viszonylag bo-
nyolult tervrajzot követnek, amely re-
mekül megfelel az állat élettani igénye-
inek. 

gál, hogy benne az állat teste átmele-
gedjen mielőtt a szűk kürtőn keresztül 
éjszakai vadászatra indul. (A skorpiók 
ugyanis ektoterm állatok, ami azt je-
lenti, hogy testhőmérsékletüket alap-
vetően környezetük hőmérséklete 
határozza meg, nem képesek azt belső 
energiával valamilyen állandó érték 
körüli szűk határok közt tartani.)

A vízszintes platform alatt a járat is-
mét meredeken a mélység felé fordul, 
ahol gyakran 1 méteres mélységet is 
elérve egy zsákutcaszerű, kijárat nél-
küli kis kamrában végződik. Ez a ned-
ves és hűvös kamra egyfelől a sivatagi 
nappal perzselő forrósága elől biztos 
menedéket nyújt a skorpióknak nap-
közben, másfelől itt a párolgás miatti 
hőveszteségük viszonylag csekély, így 
nem hűlnek le túlzott mértékben.

Mivel valamennyi vizsgált skorpió-
járat szerkezete fő vonalaiban hasonló 
volt, a kutatók úgy vélik, ez az „épí-
tészeti tudás” az evolúció során termé-
szetes kiválasztódással fejlődhetett ki 
bennük úgy, hogy fiziológiai igénye-
iknek megfeleljen. 

alacsony, az abszolút nullához közeli 
hőmérsékleten egyedi atomokból 
kirakott mintázatokra. (Sőt, tavaly 
áprilisban, szintén az IBM kutatói 
elkészítették a világ első mozgó-
filmjét atomokkal a főszerepben, 
A fiú és atomja címmel. Erről rész-
letesebben például a http://www.
ibm.com/news/hu/hu/2013/05/01/
f749286m04928l90.html webcímen 
olvashatnak.)

Eddig azonban minden olyan 
próbálkozás kudarcba fulladt, 

Az elsQ „történelmi” áttörést az IBM 
logójának egyedi neonatomokból való 

kirakásával érték el 1989-ben
KÉP: IBM

A 20 brómatomból 
kirakott 

svájci kereszt 
szobahQmérséklet_ 

szigetelQ (NaCl) 
felületen.  

A keretnégyzet 
oldaléle  

mindössze  
5,6 nanométer.

KÉP:  

DEPARTMENT OF 

PHYSICS, 

 UNIVERSITY OF  

BASEL

A Negev-sivatagban élQ Scorpio maurus 
palmatus egy példánya
KÉP: STUART SUMMERFIELD
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„Viszonylag keveset tudunk a földalatti 
járatokat fúró skorpiók felszín alatti élet-
módjáról, illetve más jellegű környezetben 
élő fajok búvóhelyeiről – mondta Adams. 
– Ezért a továbbiakban azt tervezzük, 
hogy más skorpiófajok búvóhelyeit is meg-
vizsgáljuk, különös tekintettel arra, hogy 
mennyire alakítják át azokat tevőlegesen, 
saját fiziológiai igényeik szerint. Ez egy-
úttal abban is segíthet, hogy megpróbáljuk 
előre jelezni, hogyan reagálnak majd a kü-
lönféle skorpiófajok a globális éghajlatvál-
tozásokra.” (PhysOrg) 

Hej, hó! – hét kicsi 
törpe(galaxis)!

A Yale Egyetem csillagászai egy lé-
nyegében „házilagosan”, kereske-

delmi forgalomban kapható telefotó-
lencsékből összeállított távcsővel egy 
közeli spirálgalaxis megfigyelése köz-
ben hét eddig ismeretlen törpegalaxist 
fedeztek fel az égbolt vizsgált szeg-
mensében. A korábban nem látott ob-
jektumokról egyelőre nem tudni, fizi-
kailag is az eredetileg célba vett M101- 
(vagy Szélkerék-) spirálgalaxishoz kap-
csolódnak-e, vagy csupán látszólag 
esnek hozzá közel – ezt csupán további 
megfigyelések dönthetik el. Ám bármi 
legyen is a válasz, a felfedezés minden-
képpen új adalékokkal szolgálhat a rej-
télyes sötét anyag mibenlétének és Vi-
lágegyetembeli eloszlásának, illetve a 
galaxisok fejlődésének megértéséhez. 
A felfedezésről a kutatók az 
Astrophysical Journal Lettersben számol-
tak be.

Az összetett rovarszemhez hasonló 
elrendezésben nyolc teleobjektívből 
összeállított robottávcsövet (melynek 
nevében – Dragonfly Telephoto Array 
– a dragonfly = szitakötő szó is erre a 
hasonlóságra utal) Pieter van Dokkum, 
a Yale csillagászati tanszékének veze-
tője és a Torontói Egyetem csillagásza, 
Roberto Abraham tervezte. A lencséket 
a belső fényszóródást csökkentő külön-
leges bevonattal látták el. Így végül egy 
olyan távcsőhöz jutottak, amely külö-
nösen alkalmas diffúz, alacsony felszí-
ni fényességű objektumok észlelésére.

„Részünkről ez tudatos választás volt 
– nyilatkozta van Dokkum –, mert 
tisztában voltunk azzal, hogy a sokkal na-

gyobb teljesítményű, és ennek megfelelően 
drágább távcsövek működési idejébe nem 
fér bele, hogy átpásztázzák az égbolt ilyen 
érdektelennek tűnő tartományait, ahol pe-
dig még számos halvány, diffúz objektum 
rejtőzhet.”

A következőkben a Yale kutatói azt 
szeretnék kideríteni, vajon a most föl-
fedezett hét törpegalaxis az M101 kö-
rüli kísérők-e, vagy csupán az égbolton 
esnek látszólag egymás közelébe?

Az utóbbi esetben ugyanis a kutatók 
szerint olyan új típusú objektumok-
ról – egymástól független, szétszórt 
törpegalaxisokról – van szó, amelyeket 
a galaxisfejlődési modellek már régen 
megjósoltak, ám eddig nem nagyon 
észleltek: ebben az esetben ezerszám 
számíthatunk még hasonlók felfede-
zésére. 

Ennek eldöntéséhez azonban nélkü-
lözhetetlen a törpegalaxisok távolságá-
nak meghatározása, amelyhez azonban 
a mostaninál jóval pontosabb megfi-
gyelések szükségesek, amelyeket remé-
nyeik (és már kapott ígéretek) szerint a 
Hubble űrtávcsővel végezhetnek el. 

„Nagyon meglepne, ha mind a hét most 
felfedezett törpegalaxis az M101 kísérőjé-
nek bizonyulna, így meggyőződésem, hogy 
legalább néhányuk ebbe az új kategóriába 
kerül” – mondta van Dokkum. 

(Yale News) 

amelyekben szigetelő hordozófe-
lületen és közönséges szobahőmér-
sékleten akartak egyedi atomokból 
stabil formációt létrehozni. Most 
a Bázeli Egyetem fizikusa, Ernst 
Meyer vezette kutatócsoportnak 
sikerült ezt az akadályt is leküzde-
ni. Egy atomi erőmikroszkóp he-
gyével nátrium-klorid (konyhasó) 
kristály felületén rakták ki a svájci 
zászló keresztjének miniatűr má-
solatát 20 brómatomból úgy, hogy 
velük az eredeti helyükről kiemelt 
klóratomokat helyettesítették. A 
teljes minta egy mindössze 5,6 na-
nométeres oldalélű négyzetet tölt 
ki.

Ez a fajta atomi szintű „kirakósdi” 
természetesen nem öncélú játék, 
hanem út a számítógépek és a szá-
mítógépes adattárolás további mi-
niatürizálása felé. Ugyancsak az 
IBM kutatói mutatták ki például, 
hogy egyedi atomokból felépíthe-
tők olyan mágneses tárolóegységek, 
amelyekben 1 bit információ tárolá-
sához mindössze 12 atom szükséges 
– ez nagyjából öt nagyságrenddel 
kisebb (azaz százezred része) a ma 
használatos tárolóegységeknél. A 
távlati cél ennek a szintnek a meg-
közelítése. 

(PhysOrg)

Egy homokba fúrt skorpiójárat epoxigyantából 
készült másolata. (A járat alján lévQ kamrában 

látható egy skorpió.) KÉP: BERRY PINSHOW 

Az M101- (Szélkerék-) spirálgalaxis közelében 
felfedezett hét törpegalaxis helyzete az égbolton 

(a kis betétképeken az egyes törpegalaxisok 
kinagyított képe). Kis képen a Yale kutatói által 
összeállított Dragonfly (=SzitakötQ) Telephoto 

Array távcsQ, amely a rovarok összetett 
szeméhez hasonló elrendezés_, nyolc telefotó 

lencsébQl áll.
KÉPEK: YALE UNIVERSITY

NGC 5485
(30Mpc)

NGC 5477

NGC 5474

UGC 8837
M101

(7Mpc)
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 Amikor a levegőszennyezés-
ről van szó, többnyire a kültéri 
levegő minőségével foglalko-

zunk, holott időnk 90%-át zárt térben töltjük. Hogy kide-
rüljön, otthonaink levegőjében milyen 
szennyezőanyagok vannak, a háztar-
tási gépeiről ismert svéd Elektrolux 
az Invironment Project keretében egy 
meglepő módszerrel elemezte Los An-
gelestől Szingapúrig a lakásokban ösz-
szeszedett por tartalmát: városonként 
2-2 lakásban felporszívóztak, majd 
megnézték, milyen anyagok vannak a 
porzsákokban.

A program során különböző 
légszennyezettségű nagyvárosok laká-
saiban takarítottak, majd a porzsáko-
kat elküldték a Svéd Mezőgazdaságtudományi Egyetemre, 
ahol szakértők tették „nagyító alá” azok tartalmát. Hogy 
mit találtak? A közönséges műanyagtól kezdve az állati ma-
radványokon át a lövedéknyomokig gyakorlatilag mindent.

A laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették, hogy a bel-
téri levegő minőségét nagyban meghatározza a kültéri leve-
gő szennyezettsége, illetve az adott város földrajzi elhelyez-
kedése. A porzsákokban talált anyagok 58 százaléka ugyanis 
kültérből került az otthonokba. A járműforgalomból eredő-

en például motorkenőanyagokat, kipufogógáz-maradvá-
nyokat, az autók fékrendszeréből származó vas- és cinkoxi-
dot találtak. Kimutattak elektromos kondenzátorokból szár-
mazó nehézfémeket, amelyek allergiát és légzési panaszokat 

okozhatnak, de tallium és réz mérgező 
elegyének nyomait is észlelték. 

Ami a városspecifikus részecskéket 
illeti, Tajpejben például az ázsiai kony-
ha által nagyon kedvelt tofu gyártásá-
hoz használt anyagokat mutattak ki. 
Sao Paolóban bauxitot találtak, amely-
nek termelésében Brazília világelső. 
Stockholmban dolomitra bukkantak, 
amivel a svéd város járdáit burkolják. 
Az óceánparti Los Angelesben pedig 
tengeri állatok maradványait is azono-
sították a porzsákokban.

A kültéri levegő hatása mellett a legfontosabb megállapítás 
mégis az, hogy a beltéri levegő minősége nagyban függ az 
ott élők életmódjától. Pusztán a porzsákok tartalma alap-
ján a kutatók megállapították, melyik kutatási résztvevőnek 
van kutyája, ki az, aki teniszezik, ki dohányzik, és ki az, aki 
sokat mos. Minderre fű- és salakmaradványokból, ürülék-
nyomokból, illetve a mosószerekben használt zeolit azono-
sítása alapján következtettek.

(www.greenfo.hu) 
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EGY PORZSÁK TÖBBET MOND EZER SZÓNÁL

Levadásszuk	az	erszemetet

A bálnavadászok fegyvere működ-
het az űrben is? Az űrszemét ellen 

az ESA (Európai Űrügynökség) egy 
klasszikus eszközt próbál bevetni: a 
nagyobb darabokat egy szigonnyal 
vennék célba, majd a hozzá rögzített 
kötél segítségével úgy húznák be őket, 
mint vadászok a zsákmányaikat.

Az űrkorszak majdnem hat évtizede 
alatt rengeteg szemét gyűlt fel a Föld 
környezetében. Több mint 17 ezer, 
kávéscsészénél nagyobb méretű, em-
beri eredetű hulladék kering bolygónk 
körül, jelentősen veszélyeztetve az ér-
tékes műholdakat. Az űrben még egy 
1 cm átmérőjű anyacsavar becsapódása 

is akkora kárt okozhat, mint a Földön 
egy célzott kézigránát. A veszély főleg 
a kulcsfontosságú, alacsony pályákon 
keringő műholdakat fenyegeti, pél-
dául azokat, melyek segítségével boly-
gónk egy adott pontját mindig ugyan-
azon helyi időben figyelhetjük meg. A 
kockázat csökkentésére az egyetlen 
lehetőség, hogy a nagyobb darabokat 
– mint a már nem működő eszközöket 
és kiégett rakétafokozatokat – valaho-
gyan eltávolítjuk ebből a térrészből. 
Az ellenőrizetlen, többtonnás objek-
tumok valóságos időzített bombák; 
előbb vagy utóbb mindenképpen üt-
köznek, ha csak korábban fel nem rob-
bannak a megmaradt hajtóanyag vagy 
a napsugárzás által felhevített, töltést 
még tároló akkumulátoraik miatt. A 
keletkező törmelékfelhő azonban nem 
kevésbé veszélyes, hiszen akár egy üt-
közési láncreakciót is elindíthat.

Az űrszemét által okozott veszély 
csökkentésére az ESA a Clean Space- 
(Tiszta űr-) kezdeményezés keretében 
e.DeOrbit néven tervez egy küldetést 
2021-ben. Fejlett érzékelőinek és na-
vigációs képességeinek köszönhetően 
az eszköz a tervek szerint azonosítani 
tudja majd a többtonnás, kontroll nél-
kül mozgó célpontokat. Az igazi kihí-
vást az jelenti, hogy a bemért céltár-

gyakat miként tudja majd elkapni és 
„kivonni” a forgalomból. A szakem-
berek több lehetőséget is vizsgálnak. 
Felmerült, hogy robotkarok segítsé-
gével hajtsák végre a küldetést, illetve 
az is, hogy hálóval ejtsék csapdába a 
kóválygó űrszemetet. A legérdekesebb 
módszer valószínűleg mégis a szigony-
nyal működő „űrkukáshajó”.

Utóbbi koncepció előtanulmányait 
az Airbus Defence and Space már el is 
kezdte az angliai Stevenage-ben. A 
szigony prototípusával a műholdak 
építése során használt anyagokból álló 
céltárgyakat lőttek meg annak megál-
lapítására, hogy miként tud behatolni 
az anyagba, kibírja-e a vontatással járó 
erőhatásokat és a lövés eredményeként 
keletkező kisebb törmelékdarabok mi-
lyen veszélyt jelenhetnek majd magára 
az e.DeOrbit műholdra. Következő lé-
pésként az ESA a teljes műhold proto-
típusának megépítését tervezi abban a 
reményben, hogy a küldetéshez végül 
a szigonymegoldást találják a legalkal-
masabbnak. A számítógépes szimu-
lációk, elemzések, kísérletek és gya-
korlati próbák kivitelezésére pályázat 
keretében várják a jelentkezőket.

KOVÁCS JÓZSEF
Ég és Föld vonázásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

Fantáziarajz az _rszigonyt kilövQ e.DeOrbit-
m_holdról. (Airbus Defence and Space)
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gyakoribb szókeletkezési fajta. 14. HirdetQtábla szövege. 15. Konyhai edény. 
17. Megnézhetjük magunkat benne. 20. Beethoven IX. szimfóniájában hangzik 
el (szöveg nélkül az EU himnusza!). 21. Patinás japán nagyvállalat. 25. Kínos 
kezdet! 26. A nitrogén és a kén vegyjele. 28. Az autó „lelke”. 29. VédQpajzs. 
32. Alban Berg operája. 35. ... Gardner; néhai filmcsillag. 37. Vége a táncnak!

A 26. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: ÁHOM; ALÁN; 
IBÉR; KITAJ; UGARITI; VANDÁL; VENÉT. A megfejtést beküldQk közül Kicsi 
Sándor András: Kihalt nyelvek, elt_nt népek  – 100 nyelv halála cím_ könyvét 
(Tinta Kiadó) nyerte: Esztergályosné Pap Mária (Budapest), Hagymási Tamás 
(Eger), Halász Gábor (Budapest), Kató Léna (Nyíregyháza) és Vincze Tamás-
né (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadónál jelent meg még 2007-ben Minya Károly tollából az  Új 
szavak I. kötete. NyelvfejlQdésünknek köszönhetQen most napvilágot látott 
az Új szavak II. kötete is. Ezzel kapcsolatban kérünk négy nyelvészeti kifeje-
zést. A beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, augusztus 5-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. szá-
munkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 
90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudománytörté-
nész nevét adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Újonnan keletkezett vagy alkalmazott szó, illetve más 
új nyelvi jelenség. 10. Verdi címadó operahQsnQje. 11. Savmaradék! 12. 
Zenei félhang. 13. Ghana News Agency (hírügynökség), röv. 14. Fuvolán 
játszó, népiesen. 16. Ital dukál hozzá! 18. VízelvezetQ mélyedés. 19. Vala-
minek a hátától. 21. Hektoliter, röv. 22. A csé követi! 23. Ábrahám szülQvá-
rosa. 24. Sándor Pál Bohóc a falon cím_ filmjének fQhQse, Ferenczi Gábor 
alakítja. 26. Huszonnégy órából áll. 27. Az egyik ritka szókeletkezési 
fajta. 30. A Marvel Comics képregényhQs varázslónQje, Thor ádáz ellensé-
ge. 31. Az ezüst vegyjele. 32. Citrom nedve. 33. Örkény István t_zoltó hQse 
(Lajos). 34. Ókori római politikus, történetíró (Publius Cornelius). 36. Kopott, 
régi (pl. kastély). 38. Video home system (videotechnikai szabvány), röv. 39. 
Kikopott, elt`nt szó, kifejezés, alak, szerkezet.

FÜGGQLEGES: 1. PercjelzQ az órán. 2. Egy, németül. 3. Lekozmál az étel. 4. 
A lantán vegyjele. 5. ... kakas; francia jelkép. 6. Szomját oltó. 7. A Hoppá cím_ 
film rendezQje (Gyula, 1934–2013). 8. Vízilabdameccs helyszíne. 9. A leg-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. július 28.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak 2014. július 5-tQl. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2013 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Szűcs Sándor néprajzkutató-
nak, a Háromföld (Sárrét, 
Nagykunság, Hajdúság) tu-
dós ismerőjének, utolsó kró-

nikásának életét és munkásságát egy tárlatban összefog-
lalva mutatja be a látogatóknak a Sóstói Múzeumfalu, 
Földközelben – 110 éve született Szűcs Sándor, a 
Háromföld krónikása címmel.

A vándorkiállítás anyaga gazdagon illusztrált moli-
nókkal, pillanatfelvételekkel, személyes, és a korra jel-
lemző tárgyak szerepeltetésével, illetve a Múzeumfalu 
néprajzi gyűjteményéből ide illő daraboknak tárló alá 
helyezésével bátorít egy korszak felfedezésére, a tudós 
életút megismerésére.

A „Háromföld krónikása” élete java részét szabad pá-
lyán töltötte, majd 1952-ben a karcagi Nagykun Múze-
um igazgatója lett, ahol a második világháború folya-
mán csaknem teljesen megsemmisült raktári és kiállítási 
anyag helyett jelentős, új gyűjteményt hozott létre. A 
magyar tudományos élet kiválóságaival ápolt kapcsola-
tot, és egészen nyugdíjazásáig itt munkálkodott, amikor 
saját bevallása szerint „nyugdíjba, de nem nyugalomba” 
vonult. Gyűjtőútjain felkutatott tárgyak feldolgozásá-
val, publikációk készítésével haláláig foglalatoskodott. 
A tárlat szeptember 1-ig látható.

Az Országos Színház-
történeti Múzeum és In-
tézet az első világhábo-
rú kitörésének centená-
riumán a színháztörté-
net egy kevéssé ismert, 

de annál izgalmasabb fejezetét idézi fel új időszaki ki-
állításán. A Színészkatonák, fogolyprimadonnák 
című tárlat a háború idején szervezett hivatásos és ama-
tőr frontszínházakat és a szibériai magyar fogolyszín-
házakat mutatja be a közönségnek.

Az Első Magyar Frontszínház több mint egyéves mű-
ködését (1917. április–1918 nyara) számos fotó, grafika, 
plakát, levél dokumentálja. A társulat bejárta az orosz, 
a szerb, az olasz és a román frontot, a „vándorlás” so-
rán készített fotóanyag színházi és hadtörténeti szem-
pontból egyaránt érdekes. A tárlat megemlékezik a 
harcok szünetében rögtönzött, katonák által rendezett 
színielőadásokról is.

A szibériai magyar hadifoglyok által létrehozott, 
1915–1922 között működött fogolyszínházak világa 
fotókon, grafikákon, kéziratokon, újságokon, plakáto-
kon keresztül elevenedik meg, melyek között olyan pá-
ratlan ritkaságok is találhatók, mint a nyikolszki hadi-
foglyok kabaréjának nagyméretű, festett plakátjai, 
vagy az egy példányban, kézírással készült Napkelet cí-
mű szibériai magyar újság lapszámai. A fogolyszínhá-
zak működését, színészeit és „színésznőit” bemutató 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

dokumentumok jól tükrözik a magyar hadifoglyok 
küzdőképességének, találékonyságának, életszereteté-
nek legyőzhetetlenségét.

Azokról a színészekről sem feledkezik meg a kiállítás, 
akik katonaként szolgálták a hazát vagy a hátország-
ban maradva jótékonysági akciókban való aktív részvé-
tellel vették ki részüket a „nagy háborúból”. A vándor-
kiállítás augusztus 10-ig látható a Zsámbéki Színházi 
Bázison.

150 éve halt meg Madách Imre. 
Ebből az alkalomból a budapesti 

Petőfi Irodalmi Múzeum a költő halálának centenáriu-
mán, 1964-ben megrendezett irodalmi és grafikai tárlat 
újragondolásával várja a látogatókat Madách 
Retro – A Tragédia színei 1964/2014 címmel.

Az ember tragédiája színeihez 50 éve készült illusztrá-
ciók idén újra láthatók az intézmény falain. Azonban 
Bálint Endre, Feledy Gyula, Gy. Molnár István, Hincz 
Gyula, Kondor Béla, Lukovszky László, Martyn Ferenc, 
Pásztor Gábor, Raszler Károly, Szántó Piroska, Tóth Imre 
és Würtz Ádám műveinek befogadását különféle számí-
tógépes installációk is segítik.

 Az illusztrációk mellett sor kerül mind a költő életút-
jának, mind Az ember tragédiája színeinek virtuális be-
mutatására, az 1964-es Madách-évforduló dokumentu-
maival pedig az ötven évvel ezelőtti kultúrpolitikai kon-
textus is megelevenedik. A Madách fő művét közép-
pontba helyező tárlat különleges esztétikai élvezettel 
fűszerezett időutazás, melyen december 5-ig vehetünk 
részt.

Kinszki Imrét  itthon csak keve-
sek ismerik, a külföldi szakiro-
dalom azonban Brassaïval, And-
ré Kertésszel és Moholy-Nagy 

Lászlóval egyenrangú alkotóként emlegeti. Kinszki képei 
és cikkei rendszeresen megjelentek a korabeli hazai sajtó-
ban, fotóit pedig olyan neves külföldi lapok is közölték, 
mint a National Geographic vagy az American 
Photography. Témái között kiemelkedően fontos mind-
az, amit Budapestről örökített meg, újfajta látószögből 
mutatva be a fővárost, de izgalmas város- és zsánerfotói 
mellett természetképeket és 
makrofotókat is készített.

A mostani, Töredék című ki-
állítás kuriózuma, hogy az eddi-
gi gyakorlattól eltérően a sok-
szorosára nagyították, így a 
nagyközönség számára is kezel-
hetőbbé tették a fényképeket – mellyel sikerült elérni, 
hogy a különleges hangulat szinte azonnal letaglózza és 
magába szippantsa a szemlélőt. A képek szeptember 
21-ig láthatók a Balassi Intézetben.

Háromföld krónikása

Kinagyítva

Háború / színház

Újragondolt illusztrációk
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Boszorkánykörök	mesterei
Minden év őszén öt gombafaj közül vá-
lasztják ki a gombászok a következő esz-
tendő Év Gombáját. Tavaly – immár 
nyolcadik alkalommal – az ország több 
gombászrendezvényén, sőt az interne-
ten is lehetett szavazni a kijelölt gomba-
fajokra. A végeredményt a TIT Gom-
bász Szakkörében hirdették ki: 2014-
ben a gombászok kedvence, a mezei 
szegfűgomba került az első helyre. 

Kukába	vagy	hasznosításra?
A magyar vállalatok évente 15 milliárd 
forintot költenek piackutatási szolgálta-
tások megvásárlására, amelyet marke-
tingvezetők az egyik legfontosabb pia-
ci tájékozódási csatornának tartanak. 
Mégis nagyon keveset tudunk arról, 
hogy a piackutatásokat hogyan hasz-
nálják fel a vállalatok, mennyiben segí-
tik a cégeket működési környezetük 
jobb megismerésében. 

FertWzések	ámokfutása
Ha előkerülnek egy beszélgetés során 
bizonyos nemi úton terjedő bajok, so-
kan mosolyogva legyintenek: ezekkel 
a prob lémákkal már rég leszámolt az 
or vostudomány, és egyébként sem túl 
súlyos megbetegedésekről van szó. Ez 
azonban tévedés, kevesen tudják, 
hogy különösen a nők nagy árat fi-
zethetnek…

A hátlapon
Fűzfapattanó

A pattanóbogarak családjába változa-
tos életmódú állatok tartoznak. Szá-
mos fajuk erdőlakó, de jócskán akad 
belőlük a cserjeszegélyekben, sőt a 
fátlan homokpusztákon és a szikese-
ken is. Vannak nappal és éjjel aktívak, 
elhalt faanyaghoz kötődők, lomboza-
ton tartózkodók, de viráglátogatók 
is. Lárvájuk, a gyakran hengeres, ke-
mény kültakarójú drótféreg többnyi-
re ragadozó, néha korhadékevő, de a 
gyepek talajában élő fajok gyökerek-
kel táplálkoznak, és a haszonnövé-
nyeken néha kárt is okoznak. A leg-
több pattanóbogár kifejlett állapotá-
ban tölti a telet, ezért tavasszal talál-
kozhatunk velük.

Ez utóbbiak egyike a fűzfapattanó 
(Elater ferrugineus). Testhossza elérheti a 
2 centimétert. Magyarországon megle-
hetősen ritka, hiszen lárvája csak olyan 
idős fákban fejlődik, melyekben nagy 
odvak alakultak ki – márpedig az ilyen 
fákat az erdőművelés hamar felszámol-
ja. A lárvák az üreget kitöltő, egyenle-
tesen nedves korhadékot fogyasztják, 
valamint a virágbogarak – köztük a re-
metebogár – ugyancsak itt élő pajorjait.

Maga a remetebogár az egyik leg-
ritkább és legnagyobb bogarunk. Jú-
liusban csupán egy-két hétig rajzik, s 
a kifejlett bogarak is csak ritkán 
hagyják el a fában lévő üreget. Ilyen-
kor a hímek a gamma-dekalakton 
nevű vegyületet bocsátják ki, a sár-
gabarackra emlékeztető illatú észter 
azonban nem csupán a remeteboga-
rak párválasztását segíti. Az illatra a 
fűzfapattanók is odagyűlnek, és mel-
léjük lerakják saját petéiket. Amikor 
egy anyag ugyanazon állatfaj két 
ivarának egymásra találását segíti, 
szerepe szerint feromonnak tekint-
jük. Ám ha ugyanaz az anyag egy 
ragadozó faj számára is vonzó inger, 
mégpedig úgy, hogy a kibocsátó faj 
rosszul jár vele, már kairomonként 
viselkedik.

            Kép: NÉMETH TAMÁS
Szöveg: MERKL OTTÓ
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