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Kedves Olvasónk!
Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a
költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos,
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen kutatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető,
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutatómunkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen pályázatot
hirdet tudományos kutatóknak.
Olyan ismeretterjesztő írásokat várunk a kutatóktól,
amelyekben közérthető módon mutatják be saját, az
OTKA által támogatott kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos
vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
A pályadíjak:
I. díj: 100 000 forint
II. díj: 75 000 forint
III. díj: 50 000 forint
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• A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja.
A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett
formában, ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti.
• A pályázat jeligés, a jeligét kérjük a kéziraton feltüntetni; kérjük, a pályázó zárt, jeligével ellátott borítékban mellékelje nevét, lakcímét, telefonszámát,
e-mail címét és OTKA kutatási pályázatának nyilvántartási számát.
• A 9 000-10000 karakter terjedelmű cikket egy kéziratos példányban, valamint CD-n, doc formátumban,
illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva kérjük.
• A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztőségébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk.
A pályázatok postára adásának a határideje: 2014. október 20.
A díjátadásra 2014 novemberében, Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor
az OTKA Irodán.
ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK,
élEt éS tudoMány SZErKESZtőSégE

Z S I G M O N D G Y U L A R OVATA

GONDOLKODÁST SERKENT IQ-TORNA
A három feladatból kett megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.
A 35. heti lapszámunkban
bemutatott fejtör k megoldása:
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INDÍTÁS: Ö

A bet csoportokban a
következ szavak vannak
keverve:
CSORDA, KALIFA, GULYA,
FALKA és KONDA.
A KALIFA kivételével a többi
szó állatcsoportok neve.

Egy kétbet s értelmes szót keresünk,
amelyik mind az els , mind a második
szótöredékkel értelmes szót alkot.
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Súlyos kutatások

A Németországban született
csecsemők hossza nagyobb, súlya kisebb, mint a magyar újszülötteké, de ez nem életmódbeli vagy környezeti anomália
miatt van így, hanem a mérési
módszerek eltéréseiből fakad.
Tekintve, hogy a születéskori
fejlettség egyrészt a gyermek
túlélési kockázatára, másrészt az
esetleges későbbi cukorbetegségre, valamint a szív-és érrendszeri elváltozásokra utalhat, a
nem standardizált adatfelvétel egyre
nagyobb problémát jelent. „Néhány
kórházban még mindig szabócenti vagy
mérettábla alapján dolgoznak, holott
az uniós irányelvek megkövetelik a számítógépes háttérrel támogatott egységes
rendszert.” Ennek számítási rejtelmeibe és jelentőségébe avatta be a
Magyar Elhízástudományi Társaság

XXII. Kongresszusának résztvevőit
Joubert Kálmán, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársa.
A tanácskozáson felszólalók a legújabb terápiás lehetőségek bemutatása mellett több ízben felvetették,
hogy az elhízással kapcsolatban legfontosabb feladat a közgondolkodás
megváltoztatása. Az olyan kifejezések, mint az egyik járóbeteg-rendelésen elhangzott „Ön metabolikusan egészséges kövér” biztosan
nem szolgálják a hatékony szemléletformálást. „A túlsúlyt az emberek
többsége esztétikai és nem egészségügyi problémaként éli meg”– fogalmazott Schmidt Judit dietetikus, aki
egy, az Új Széchenyi Terv keretében
kifejlesztett, a testtömegvesztés a
középkor évei után témában on-line
kockázatelemző kérdőívet mutatott
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be. Ennek kitöltésével az érdeklődő
az egészségügyi állapotára jellemző
kockázati és védőtényezőket egy
táblázatba összefoglalva kapja meg,
a szükséges tudományos magyarázatokkal együtt.
A program egészségtervet is készít,
amely a táplálkozásra, sporttevékenységre, életmódra tesz javaslatokat. A www.preventissimo.hu internetes oldalon elérhető kérdéssort 2012ben tesztelték hat Csongrád megyei
háziorvosi praxis mintegy 1000
betegén, majd 2012 őszén a Semmelweis Egyetemen a Prevenció tantárgy oktatásába gyakorlati feladatként vették fel. A szélesebb közönség
számára idén megnyílt portál sokat
segíthet a háziorvosoknak is, sokan
úgy gondolják, ebből jóval többet
tudhatnak meg a páciensről, mint
ami az anamnézis felvételére szánható rövid idő alatt általában kiderül.
Az elmúlt három évben a Veszprém megyei Cholnoky
Ferenc Kórház Általános és Érsebészeti Osztályán Mohos Elemér
osztályvezető főorvos
szavait idézve „12 tonna testsúlytól szabadítottuk meg az emberiséget”. Ezt a látványos eredményt 235
laparoszkópos Roux
Y gastric baypass
(LRYGB) és 24 laparoszkópos
gastric
sleeve resectióval érték el. A hazánkban
még viszonylag újdonságnak
számító eljárások tulajdonképpen a
gyomor térfogatának csökkentését
jelentik, így korlátozva a befogadható étel mennyiségét. Korábban
ezt gyomorgyűrűvel érték el, azonban a 2011 februárjában Guilherme
Campos által bejelentett, a Wisconsini Egyetemen elvégzett kutatás
adatai szerint ezzel az eljárással csak
feleannyi túlsúlytól lehet megszabadulni, mint az említett műtéttel.
A Cholnoky Kórházban a nemzetközi adatokhoz hasonlóan a betegek átlagos testsúlycsökkenése 40,4
kilogramm, a 2-es típusú diabetes gyógyulási aránya 90 százalék
volt. A betegek 94 százaléka került
normál intervallumba különböző
életminőségi mutatók szerint. A
kedvező statisztikai adatok ellenére azért hangsúlyozni kell, hogy az
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efféle radikális megoldást a jövőben
sem akkor fogja javasolni a kezelőorvos, ha heti háromszor egy óra
intenzív edzéssel és a vacsora elhagyásával is megoldható a probléma.
A konferencián előadó kutatók véleménye szerint fontos len-

ne az anyagcserének az életkor
előrehaladtával történő változásait
is tudatosítani a közvéleményben.
Mint arról Pétervári Erika, a Pécsi
Tudományegyetem Kórélettani és
Gerontológiai Intézetének adjunktusa az előadásában beszámolt, a
testtömegvesztés a középkor évei
után – részben bonyolult hormonális
hatások miatt – elsősorban az izomtömeg csökkenésében nyilvánul
meg. A vékonybél felső szakaszán
termelődő cholecistokinin hormon
patkányokban gátolja a táplálékfelvételt, ez a hatás azonban a középkor
előrehaladtával gyengül (elősegítve
az elhízást), majd az időskorba lépve ismét felerősödik. A zsírdús diéta
már korábbi életkorban is előidézi
a hormon-rezisztenciát, másrészt
az elhízott középkorú állatokban
előrébb hozta a normálisan idősebb
korban megjelenő érzékenységet.
Sajnálatos módon az így kialakuló
anorexia elsődlegesen az izomvesztést segíti elő. Hasonló hatásai vannak egy másik kutatás keretében
vizsgált leptinnek is.
A túlsúly népegészségügyi problémájának megelőzésében a Halmy
László emlékkongresszuson is központi szerepet kapott a helyes táplálkozás, így például a halfogyasztás
jelentőségével mintegy tíz előadás
foglalkozott. Az elhízásban és a különféle kardiovaszkuláris betegségekben vezető szerepet betöltő telített zsírsavakkal ellentétben a halak
telítetlen, vagyis kettős kötéseket
tartalmazó olajsavakban gazdagok,
mint amilyen az omega-3 zsírsav is.
Kővágó AngélA

KÉZB L

Július végén, augusztus elején
az esti-éjjeli fényekre repülve
helyenként tömegesen jelent
meg egy dekoratív lepke. A
csőrösmolyfélék (Crambidae) családjába tartozó selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) feltűnő,
elegáns külseje, látszólagos gyakorisága ellenére nem szerepel a lepkészek „bibliájában”, az Abafi-Aignerféle lepke-monográfiában. Érthető,
hisz nálunk eddig teljesen ismeretlen
fajról van szó. Európában először
2006 tavaszán, a Rajna francia–német határszakasza mentén, BadenWürttemberg tartományban két helyen, Weil am Rhein (Lörrach megye) és Kehl-Sundheim, (Ortenau

Puszpángmoly a szúnyoghálón
(A SZERZ

FELVÉTELEI)

megye) környékén találkoztak vele.
2007-ben már öt, egymástól több
száz kilométer távolságról jelentették előfordulását, Alsó-Szászországtól Hollandiáig. Mára szinte egész
Európát meghódította. Magyarországon 2011 júliusában jelent meg:
Fertőd környékén észlelték az első
károsítását. Napjainkban is a nyugati megyék (Vas, Zala, Győr-MosonSopron) a legfertőzöttebbek.
Hazája Ázsia, elsősorban Kína,
Tajvan, Japán, Korea, ÉszakkeletIndia és az orosz Távol-Kelet. Első
leírása még Phakellura perspectalis
néven 1859-ből származik Francis
Walkertől. Fő tápnövénye a Kínában, Koreában, Japánban őshonos
puszpángfaj, a Buxus sinica. Valószínűleg keletről származó, konténeres
dísznövénypalánták levelein hurcolták be Európába. Hazánkban kizárólag az örökzöld puszpáng (Buxus
sempervirens) lombjával táplálkozik.
Egy erőteljesen terjedő, veszélyes,
kártékony, invazív fajról van szó.
Gyors térhódítása leginkább a fertő-

A balatonalmádi temet egyik szép, de

A levél akkor is megbarnul és elpusztul, ha a

fert zött buxusa

hernyók eleinte csak a levelek fonákját rágják le

zött dísznövények széles körű kereskedelmével hozható összefüggésbe.
A petékből három nap múlva kelnek ki a lárvák. A hernyó zöld színű,
oldalt barnásfekete hosszanti sávokkal, a hátoldal felé pedig 9–10 pár
szőrös pettyel. Feje fényesen fekete,
közepén jellegzetes, Y alakú fehér
rajzolat húzódik. A lárvák intenzív levélfogyasztók, miközben laza
szövedékkel szövik be a puszpáng
leveleit. Fiatal korukban (2–4 milliméteres testnagyságban) csak a levelek fonákát rágják, majd ahogy erősödnek, áttérnek a teljes tarrágásra.
Ha a levegő hőmérséklete 15 Celsius-fok körüli, a lárvaállapot 15 hétig
is eltarthat, ez az idő a hőmérséklet
emelkedésével csökken, 25–30 Celsius-fok között már csak 3 hét.
Hazánkban három, őshazájában
akár öt generációja is fejlődhet egy
naptári évben. A telet az utolsó
nemzedék hernyó alakban vészeli
át. A mindössze 4 milliméteres téli
hernyócskák a levél tojás alakúvá
történő összesodrásával és dús szövedékükkel készítik menedéküket.
Ha tavasszal a hőmérséklet tartósan
7 Celsius-fok fölé emelkedik, megszűnik a téli hibernáció, s a generáció folytatja a fejlődését. A bábállapot egy hétig tart, s a kifejlett lepkék sem élnek 8–9 napnál tovább. A
báb színe, mintázata a hernyóéhoz
hasonló, de pettyek nincsenek rajta.
Az imágó közepes méretű, szárnya
mintegy 40–45 milliméteres, színe
selymesen fehér, peremén füstszínű,
sötét sávval. Az első pár szárny sávján feltűnő, fehér, félhold alakú rajzolat látható. Ismerjük a lepke sötét
színváltozatát is, ahol a szárny egésze sötét, de a félhold alakú rajzolat
ekkor is megfigyelhető.
A fényképfelvételek Balaton al mádi-Vörösberény temetőkertjében,
2014. augusztus közepén készültek.
Jószerivel az összes buxust meg-

fertőzte a puszpángmoly, de jelentős különbségek is felfedezhetők
voltak: az egyik puszpángbokor
északi, a napfénytől eleve takarásban lévő felére egy akác vetett
állandó árnyékot. Ez a közvetlen
napfényt soha nem kapó oldal szinte makkegészséges volt, viszont a
napfénynek kitett oldalt (a növény
háromnegyede) a hernyók alaposan
megrágták, beszőtték. Előfordulhat, hogy az árnyékolás és parányi
mikroklimatikus tényezők befolyásolhatják a rovarok szaporodását,
táplálkozási hajlandóságát. Ráadásul a hernyók mérete is különbözött,
2 milliméteres és 5 milliméteres,
eltérő életkorú egyedek is előkerültek a bokorról. Valószínű, hogy
az egyes generációk között időbeli
átfedés is létrejöhet, tehát a moly
jelenléte egy adott területen szinte folyamatos a tavaszi–nyári–őszi
időszakban. A veszély jelentőségét
alátámasztja, hogy a balatonfüredi
hajókikötő, illetve a Tagore-sétány
Antall József-emlékhelye körüli dús
puszpángsövényen is egyértelműen
azonosíthatók a fertőzés jelei. Távolabbról még üde zöldnek hatnak
a növények, de közelebbről szemlélve az elhalás, a hernyók szövedéke
és ürüléke már könnyen észrevehető.
A lepkék éjjel aktívak, s a nőstények mintegy 100–150 petét raknak le. Nappal főképp nagyobb
felületű falevelek fonákán rejtőznek. Bár énekesmadaraink aktívan
fogyasztják, intenzív terjedésük,
súlyos kártételük miatt a mechanikai, biológiai és vegyszeres irtásuk
mindenképp indokolt. Terjedését a
dísznövény-szaporítóanyagok vizsgálatával, a fertőzött hajtásrészek,
egyedek megsemmisítésével, permetezéssel lehet hatékonyan megállítani vagy lassítani.
Zátonyi SZilárd
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ROVARTAN

Kicsi, de hódít:
a puszpángmoly

A F I N N S Z E M É LY N É V R E N D S Z E R K I A L A K U L Á S A

ROMANTIKA
ÉS PROPAGANDA
A mai finn személynévállomány gyökerei a finn nemzeti romantikáig nyúlnak vissza. Számos keresztés családnév keletkezett, illetve kapott hivatalos státust ebben az id szakban. Cikkemben arra keresem a választ, hogy milyen folyamatok indították el a finn névállomány kialakulását, s hogyan szilárdult meg a mai személynévrendszer Finnországban.

A

csaknem hétszáz éves svéd
uralom után 1809-ben a
svédek kénytelenek voltak
Finnországot az oroszok kezére adni. Ezután egy többnyire békés autonóm korszak következett, ám a
hivatalos nyelv továbbra is a svéd
maradt.
A XIX. század Európa-szerte a
nemzeti romantika jegyében telt, ez
Finnországot is viszonylag hamar
elérte. A XVIII. század végi felvilágosult gondolkodó, H.G. Porthan
munkájának gyümölcse ekkor kezdett beérni. Ő hívta fel elsőként a
figyelmet a finn történelem, néprajz és a nyelv kutatására. Erőfeszítései a fennofil mozgalomban találtak követőkre, akik ekkor fedezték
fel a finn kultúrát. A kor legfontosabb kérdése a finn nyelv hivatalossá tétele, a finn nyelvű oktatás és a
nemzeti identitás megteremtése
volt. A korszellemet jól tükrözi
Adolf Ivar Arwidsson híres mondata: „svédek már nem vagyunk, oroszokká nem akarunk válni, legyünk
hát finnek”.
A fennofil mozgalom alapeszméit
Johan Vilhelm Snellman, a politikai
élet legbefolyásosabb képviselője fogalmazta meg, akinek nemzetállam-eszméje a hegeli ideológiából
táplálkozott. Snellman számára a
finn nyelv a nemzeti összetartás elengedhetetlen feltétele volt. Álláspontja szerint a finn nyelvet fejleszteni kell, az (alapvetően svéd nyelvű) értelmiségnek meg kell ismernie a finn kultúrát, s meg kell
tanulnia finnül. Snellman erőfeszítéseinek köszönhetően 1863-ban a
nyelvrendelet kimondta, hogy a hivatalnokoknak meg kell tanulniuk
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Finnország nemzeti atyja,
Johan Ludvig Snellman

finnül (erre húsz év türelmi időt
kaptak). A finn nyelv helyzetét jól
tükrözi, hogy a himnuszuknak egy
svéd anyanyelvű költő, Johan Ludvig Runeberg egyik versét választották, s csak később fordították
finnre. Az első finn nyelvű regény,
Aleksis Kivi: A hét testvér című műve csak 1870-ben látott napvilágot.
A finn népköltészet kincseit feldolgozó Kalevala az 1835-ös megjelenése után hatalmas inspiráló
erővé vált a finn értelmiség számára. Az eposz áthidalta az értelmiség
és a népi kultúra között húzódó szakadékot.
Társadalomtörténet
és személynevek

A finnek tehát a XIX. század közepén kezdték kialakítani saját nem-
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zeti öntudatukat. Ekkor az értelmiség javarésze svéd anyanyelvű volt,
s ezért családnevük is többnyire
svéd volt. A korábbi évtizedekben a
svéd családnév értéket képviselt, a
művelt rétegekhez való tartozást jelentette, s egyfajta társadalmi felemelkedést biztosított viselőjének.
Ekkortájt az értelmiség rájött, hogy
a finn névnek motiváló ereje lehet a
nemzeti öntudat megteremtésében.
Így az 1880-as évektől – amikor az
1863-as nyelvrendelet hatályba lépése miatt az anyakönyveket finn
nyelven kezdték vezetni – elkezdték népszerűsíteni a finn neveket,
amelyek hamar nemzeti szimbólumokká váltak. Ez a propaganda
1906-ban teljesedett ki, amikor
Snellman születésének 100. évfordulóján több ezren változtatták
meg családnevüket.
Keresztnevek

A finn keresztnevek jelentős része
idegen eredetű. Amikor a fennofil
értelmiség felfedezte ezeknek a keresztneveknek a túlsúlyát a névanyagban, legelőször az ősi finn
személyneveket próbálták feleleveníteni. Ennek kiváló forrása volt a
Kalevala, melynek ősi finn névanyaga kitűnően megfelelt a romantikus
eszményeknek.
A
fennofilok erőfeszítései révén a kalevalai nevek, mint például az Aino,
Kyllikki; Ilmari, Tapio stb. hamar
nagy népszerűségre tettek szert.
(Az Aino azóta is a legkedveltebb
női nevek közé tartozik.)
A Kalevalában azonban az ősi
finn neveknek csak töredéke található, s más forrás nemigen maradt
fent. Ezt a helyzetet úgy orvosol-

Akseli Gallen – Kallela Kalevala ihlette
Aino triptichonja

ták, hogy új neveket találtak ki.
Néha egyszerűen csak finn közszavakból alkottak keresztneveket,
mint Arvo ’érték’, Ilma ’levegő’,
Päivi ’nap’. Hasonlóan kedvelt volt
az idegen eredetű nevek finnre fordítása, például Felix > Onni ’szerencse’, Viktor > Voitto ’győzelem’;
Margareta > Helmi ’gyöngy’, Saga >
Satu ’mese’. Ezek a nevek közszói
jelentésük miatt is hamar népszerűvé váltak, mivel azt hitték, hogy
ezek is eredeti, ősi finn nevek.
A mai finn keresztnévanyag nagy
részét azonban másképpen finnesítették el: finnre cserélték az idegen
hangokat, megváltozatták a nevek
szerkezetét vagy egyszerűen finnes
írásmódot alkalmaztak. A finn
nyelv számára idegen hangokat
hanghelyettesítéssel cserélték „jó
hangzásúra” (Berta > Perta, Gertrud
> Kerttu; Abel > Aapo, Daniel >
Taneli stb.). A finn számára idegennek ható mássalhangzó-kapcsolatokat feloldották (Knut > Nutti,
Kristian > Risto, Stefan > Tapani
stb.). A finn szavakra jellemző szóvégi magánhangzó a nevek esetében is kedvelt volt (Erik > Erkki, Peter > Petteri; Valborg > Valpuri). A
sokszor hosszabb szótagszámú idegen eredetű keresztneveket egysze-

rűen megrövidítették, ez az egyik
legproduktívabb névképzés volt (a
név végét hagyták el: Basilius > Pasi, Herman > Herkko, Johannes > Juha; a név elejét csonkolták: Albert >
Pertti, Gabriel > Eeli, Fransina >
Siina; a név belsejét ejtették ki:
Hjalmar > Jari, Helena > Henna, Johanna > Jonna).
Ezek javarészét már a névfinnesítés
előtt is használták becenévként,
majd a XIX. század végétől váltak
hivatalos keresztnevekké. Az újabb
finn neveket újságokban és kalendáriumokban népszerűsítették, ez
az eljárás nagyon sikeresnek bizonyult.
Családnevek

A XIX. század végét megelőző időszakban nem beszélhetünk finn
családnévrendszerről. Ekkor a finn
értelmiség, polgárság, kézművesség
jelentős részének svéd családneve
volt: az értelmiség klasszicizált nevet (például Sarelius), a polgárság és
kézművesség összetett (Friberg ’szabad + hegy’) vagy egytagú (Lund
’liget’) nevet viselt. Az ország nyugati részében az alsóbb társadalmi
rétegekhez tartozó finn lakosság
körében elsősorban az apaneveket
(Erkinpoika ’Erkki fia’) vagy az
úgynevezett házneveket (Anttila,
Mattila) használták – ezek azonban
ÉLET

ekkor még nem öröklődtek. A keleti
területeken (Savóban és Karjalában)
a XIX. század végére már megszilárdult családnévrendszerről beszélhetünk. Itt a -nen képzős nevek domináltak (ez eredetileg kicsinyítő
képző volt). Ezekkel különböztették
meg az egyes családokhoz tartozó
irtásföldeket, s ezért fontos volt,
hogy a család neve öröklődjön. A
keleti -nen képzős családnevek leggyakrabban keresztnévből származtak (például Heikkinen). Az ország keleti és nyugati része között
számos kulturális különbség van, ez
a családnevek kialakulásában is
megmutatkozott. A fennománok
idealizált ősi finn kultúrája a keleti
területeken maradt meg, ezért a keleti -nen képzős nevek váltak az
„igazi finn nevek” eszményévé. Ezt
elősegítette az a romantikus képzet
is, miszerint a finneknek volt családnevük, de a svéd uralom eltörölte, s ezek csak keleten őrződtek
meg. A fennofilok kötelességüknek
érezték ezt a helyzetet mihamarabb
orvosolni.
A névfinnesítések legfőbb példaképei a régi, keleti -nen képzős, keresztnévi eredetű nevek voltak. A
nyugati -nen képzős nevek főként
természeti képre utaltak Jokinen (<
joki ’folyó’), Koskinen (< koski ’vízesés’), Mäkinen (< mäki ’domb’),
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Norrlin Juho August – Pohjola Juho Aukusti
Nyström Kalle Kustaa – Hanave Kalle
Kustaa
Oslander Agneta – Metsola Agneta
Oslander Dagmar – Metsola Dagmar
Oslander Edvard – Metsola Edvard
Oslander Soia – Metsola Soia
Pihlman Amanda – Laurila Amanda
Pihlman August – Laurila Aukusti
Pihlman Emil – Laurila Emil
Ráman Johan Alfred – Riento Juho Alfred
Sandholm Aukusti Mathias – Sipilä Aukusti
Matti
Sandholm Johan – Sipilä Juho
(Részlet a Suomalaisen Wirallinen Lehti
1906-os hasábjairól)

A –nen képz s nevek bölcs je

Virtanen (< virta ’folyó’). Szintén
természeti képre utalnak a másik
igen elterjedt névtípus, az egytagú,
képző nélküli nevek: Laine ’hullám’, Lehto ’liget’, Mäki ’domb’,
Niemi ’félsziget’ stb. A nyugati -la/lä háznévképzős nevek ekkor kaptak hivatalos, öröklődő státuszt,
például Jokela (< joki ’folyó’), Mäkelä
(< mäki ’domb’), Koskela (< koski
’vízesés’).
A mai finn névanyag másik jelentős részét azok a kéttagú nevek teszik ki, melyek az összetett svéd
családnevek finnre fordításával jöttek létre, például Bergström >
Vuorivirta ’hegy + áramlat’;
Hornborg > Sarvilinna ’szarv + vár’.
Gyakran csak a svéd név egyik eleme finnesedett el, Bergman >
Vuoriainen (vuori ’hegy’); Enberg >
Katajainen (kataja ’boróka’), néha
pedig a svéd név csak hangzásában
vált finné: Hellmann > Helomaa,
Karlsson > Kaarlonen, Randelin >
Rantalainen, Siljander > Siljanto stb.
Finnesítési propaganda

A családnevek elfinnesítését még
nagyobb propaganda előzte meg,
mint a keresztnevekét. Különböző
javaslatokat ajánlottak a névváltoztatóknak, ezeket rendre közölték
újságokban, különböző kiadvá1128
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nyokban. A névváltoztatást támogató értelmiségiek elsősorban a
-nen képzős nevet tanácsolták. Ezek
a javaslatok olyannyira beváltak,
hogy a mai finn családnév-anyag
mintegy 42%-át teszik ki az ebbe a
típusba tartozó nevek. A korábban
oly elterjedt -la/-lä háznévképzős
nevek ma 13%-ra rúgnak; ez a második leggyakoribb családnévtípus
Finnországban.
A névváltoztatás több hullámban
terjedt el. Az első nagyobb ugrás –
mint ahogyan a keresztnevek esetében láthattuk – akkor történt, amikor az 1880-as években áttértek a
finn nyelvű anyakönyvezésre. A
névfinnesítés 1906-ban érte el csúcsát: Snellman 100. születésnapjának tiszteletére több mint húszezer
ember finnesítette el családnevét. A
névváltoztatásokat a Suomalaisen
Wirallinen Lehti (’Finn hivatalos újság’) hasábjain közölték. A finn
névkutatók összesen hetvenezerre
teszik az 1906 és 1907 közötti névváltoztatások számát.
A finn személynévrendszer mai állapota a XIX. században nyerte el
végleges formáját. Fontos hangsúlyozni, hogy a társadalmi változások
mindenkor befolyásolják egy kultúra személynévállományát. A fennofil
mozgalom szelleme az egész finn
személynévrendszer fejlődését áthatotta, mai formáját ennek az időszaknak köszönheti. Láthatjuk, hogy
egészen fiatal személynévrendszerről beszélhetünk, amelyet az is jól
mutat, hogy csak 1921-ben lépett
életbe az első névtörvény.
BUZGÓ ANITA
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Az almaecet
Az almaecetet már őseink korában is
előszeretettel alkalmazták, hiszen sokféle
értékes tápanyagot rejt magában és
egészségünkre gyakorolt jótékony hatásai kiemelkedőek. A 95% vizet tartalmazó almaecetben olyan fontos és értékes
tápanyagok találhatóak, mint a kalcium,
kálium, fluor, magnézium, nátrium, foszfor,
szilícium és a vas, emellett rengeteg aminosavat, enzimet és rostot tartalmaz, nem
beszélve az A- és C-vitamin-, béta-karotinés pektintartalmáról. Magas rosttartalma révén enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a
szervezet koleszterinszintjét, antioxidáns-tartalmának köszönhetően a szívés érrendszeri, valamint a daganatos betegségek megelőzésében játszik fontos
szerepet. Használhatjuk magas vérnyomás, asztma, ízületi gyulladások és
migrén kezelésére is.
Remek fertőtlenítőszer, gomba- és
baktériumölő, ennek köszönhetően a
Candida elleni diétában is alkalmazható. Az almaecet fogyókúra esetén is
kiválóan hatásos, hiszen felgyorsítja az
anyagcserét, továbbá vízhajtó, méregtelenítő és étvágycsökkentő hatású,
valamint gátolja a zsírok lerakódását.
Tapasztalni fogjuk, hogy fogyasztása
felélénkíti a sejtlégzést, csökkenti az idő
előtti öregedést, továbbá elpusztítja a
bélfalon lévő baktériumokat, amelyek
emésztési zavarokat, felfúvódást vagy
székrekedést okozhatnak.
Számos újabb kutatás vizsgálja az almaecet élettani hatásait, illetve az
emésztésben játszott szerepét, és a kutatók egyre több pozitív eredményről
számolnak be. Egy nemrég végzett
kutatás eredményei szerint az almaecet az egészséges emberek körében
hatékonyan csökkenti az étkezés utáni
glükóz és inzulin szintjét, lassítja a
szénhidrátok felszívódását, így hatékony a cukorbetegség kialakulásának
megelőzésében. Egy másik kutatásban
az almaecet a kielégítő vérzsír-szint eléréséhez segítette hozzá az egészséges
és a cukorbeteg alanyokat egyaránt. A
bio-almaecet nemcsak egészségesebb,
de az íze is sokkal kellemesebb, lágyabb,
mint a sima almaeceté.
MAROSI KINGA

S Á R K Á N YÖ L

S Z E N T G YÖ RG Y V Á R O S A

LOVRAN
Sárkányöl Szent György tisztelete a horvátországi Lovranban
egészen a XIII. századig vezethet

vissza, amikor el ször

emeltek román stílusú templomot emlékére. A hagyományok
szerint évente tartottak ünnepi
szertartásokat és nevéhez f z d rítusokat. Ma a város véd szentje a IV. században elhunyt
keresztény mártír.

A

horvátországi tengerparti városkának, Lovrannak (Lovranának, olaszul: Lauranának)
fontos magyar művészettörténeti vonatkozásai is vannak.
A magyar kapcsolat

Száz éve, 1914. június 1-jén
Lovranban hunyt el Feszty Árpád
festőművész, A magyarok bejövetele című hatalmas dioráma alkotója, melyet a Millennium alkalmából készített. Súlyos betegsége miatt hónapokon keresztül élet és halál között lebegett 1912-ben Budapesten. Felépülése
érdekében utazott az Isztriai-félsziget
északkeleti oldalán fekvő Lovranba
és a friss tengeri levegő kicsit javított is
állapotán annyira, hogy újra ecsetet ragadhatott és vázlatokat készíthetett tervezett festményeihez. A sors azonban nem
hagyott sok időt számára és
1914-ben a Fiumei-öböl parti
településén hunyt el.
Lovranban mind a horvátországi magyarok, mind a
helybéliek ápolják a híres festő emlékét. A villának, ahol
élete utolsó éveit töltötte, kerítésén emléktábla örökíti
meg nevét. Az évtizedek óta
Lovranban élő Ágoston Ger-

A régi városháza bejárata

gely professzor – a „Baross” Magyar
Kultúrkör elnökeként is tevékenykedve
– ápolja a magyar kultúra értékeit és
diplomás idegenvezetőként kalauzolja
honfitársainkat Fiume (Rijeka), Abbázia (Opatija) és Lovran nevezetességeit
bemutatva az érdeklődőknek. Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia közigazgatásához tartozó vidék számos
magyar érdekeltségű emléket őriz az
utókor számára.

Feszty Árpád emléktábla a Villa
Flora kerítésfalán

ÉLET

Maga Lovran már a római korban
Lauriana néven ismert virágzó település volt. Később, a VII. században a
szlávok uralma alá került. Ezután a
frankok következtek, majd a Horvát
hercegséghez tartozott, a XI. században a Német-római Császárság szerezte meg a város feletti uralmat. Ebben az időszakban és a későbbi évszázadokban is gazdag városként tartották számon, mely fejlett és virágzó
kereskedelmet folytatott a
térségben.
A városban többféle etnikum élt vagy megfordult
benne a történelem során és
a legkülönfélébb hatalmak
és tulajdonosok birtokolták
egymást követően a várost
és környékét. Az aquileai
pátriárkától a Walsee grófi
családon keresztül a Pazinigrófságig számos tulajdonos
igazgatta Lovrant és vidékét.
A XVI. századtól azonban a török támadások ellen kellett védekezniük és
Velence terjeszkedését is
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 4/3 6



1129

A tenger és a hegyvidék leveg jének találkozása

próbálták feltartóztatni védőfalak és
erődítmények építésével. Ez utóbbi
kevésbé volt sikeres, hiszen e század
végén és a XVII. század elején a támadók kétszer is felgyújtották, végül
pedig 1616-ban teljesen elpusztították
a várost. Ezt követően a Krajnai hercegség részeként sikerült talpra állniuk olyannyira, hogy a XVIII. századra élénk és fejlett kereskedelmet folytató kikötővárosként tartották már
számon, amely jelentős gazdasági
kapcsolatokat tartott fenn Velencével, Dalmáciával és több itáliai központtal is. Ekkoriban közel 3000 lakosa volt, a Habsburg-uralom idején
ez a virágzó kereskedelem tovább
erősödött és megbízható gazdasági

A turistáknak szánt népi tömegkerámia

hátteret, komoly jövedelmet biztosított az ott élő hajótulajdonos családoknak. Az 1885-ös út- és vasútfejlesztések Fiumével és Abbáziával
egyetemben Lovrant is kedvelt üdülőhellyé emelték az Osztrák-Magyar
Monarchia társadalmi elitje számára.
Az első világháborút követően az
Olasz Királysághoz csatolták, majd a
„jugoszláv” korszak következett 1945től. Jugoszlávia szétesését követően
1991-től a független Horvátország része és most már az Európai Unió tagja.
A gyógyító leveg és a tenger

Lovran lakosai ma már elsősorban a
turizmusból élnek és sokan adják ki
szobáikat, házaikat az odalátogató pi-

A Villa Slavija
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henésre vágyó, döntően külföldi
vendégeknek. A két másik közkedvelt üdülőhely, Opatija (Abbázia) és
Rijeka (Fiume) közelsége vonzóvá
teszi a gyönyörű fekvésű Lovrant.
Ugyanakkor még mindig sokan
foglalkoznak halászattal és szolgáltatják a tenger gyümölcseit a helyi
éttermek számára. Jelentős a zöldség- és gyümölcstermelés, valamint
a szőlészet és a borászat is. Az olaj- és
gesztenyefák termései is gazdagítják
a kínálatot.
A decemberben már virágzó babér,
majd később a leander és rozmaring
illata távol tartja a szúnyogokat. Ez a
környezeti adottság is hozzájárult,
hogy kedveltté váljon e vidék az odalátogatóknak. A kedvező éghajlati viszonyoknak köszönhetően indult
meg az idegenforgalom e vidéken –
gyógykezelésekkel kiegészítve – a
XIX. század második felében. A tengeri páradús sós levegő és a fenyő- és
lombhullató erdőkkel borított Ućka
(Monte Maggiore) hegyoldala ózondús levegőjének egyvelege gyógyító
hatással van az asztmás és allergiás
betegekre, valamint a szív- és tüdőbetegségekre is. A kristálytiszta azúrkék tenger és a 12 kilométeres tengerparti sétány, a lungo mare az egészséges emberek felüdülését is biztosítja.
A helybéli konyha számos finomságot kínál az odalátogatóknak. Jellegzetes isztriai specialitás a fritaje, ami

Ivan Pessi fest m vész alkotása Lovranról
Lovrani ház egy sz k utcában

egy alaposan átsütött, háztáji tojáson
alapuló friss egytálétel, tulajdonképpen omlett, amelybe egy vagy két
hozzávaló kerül még. Az extrák a
szezonalitás függvényében változnak, a legnemesebb változat vadon
termő spárgával készül.
A legkedveltebb alapanyag a szarvasgomba, nagyon sok ételhez
használják errefelé. Főleg mártásokhoz, tésztaöntetekhez alkalmazzák. A tésztaételek az olasz hatást
képviselik az itteni gasztronómiai
kultúrában. A legismertebb a fuzi,
amely kis csövekké tekert, apró és
vékony tésztadarabkákat jelent,
egyszerűen lisztből, tojásból, sóból
és vízből készül, köretként tálalják
elsősorban a helyi isztriai gulyás, az
általában csirkehúsból készülő
žgvacet mellé.
A főételek előtt természetesen szeretik a leveseket is, ezek a manestrák
legtöbbször krumpliból és babból készülnek. Az éppen frissen termő
zöldségeket a főzés elején teszik bele,
így sűrítik savanyú káposztával, petrezselyemzölddel, fehérrépával, fokhagymával, sokszor kerül bele kukorica, árpa, édeskömény, csicseriborsó és egy kis vágott szalonnával
teszik teljessé. Leghíresebb levesük a
Manestra od bobici, ami paraszti
csontleves lassú tűzön főzve, de hozzáadnak kukoricát, lóbabot, krump-

lit, zellerlevelet, fokhagymát, borst
és szalonnabőrkét.
A kulináris élvezeteket olyan remek
borokkal gazdagítják, mint a teran és a
malvazija, amelyek nemcsak a tengerparton, de az egész Isztriai-félszigeten
elismert minőséget képviselnek.
Emberek és hagyományok

Ma már többségében horvátok élnek
itt, de korábban, az Osztrák-Magyar
Monarchia idején az iskolákban még
olasz és német nyelven folyt az oktatás. Csak 1855-től tanítottak horvát
nyelvű iskolában. Az első világháború idején pedig még három iskola
volt, a német az olasz és a horvát.
A lovraniak, mint a horvátok
döntő többsége, római katolikus
vallású. Helyi jellegzetesség Sárkányölő Szent György tisztelete, aki
a város védőszentje is egyben. Fából
faragott szobra a régi középkori városháza bejárata fölött is nyomatékot ad kultuszának. A róla elnevezett, eredetileg román stílusban
épült plébániatemplomban ma is
megemlékeznek a város védőszentjéről. A Szent György-templomban
helybéli mesterek késő gótikus falfestményei láthatók.
Lovran építészetében természetesen
a mediterrán jelleg dominál szűk utcákkal, sikátorokkal, cseréptetős,
hangulatos házakkal, melyeket logÉLET

giák, erkélyek, olykor lépcsős bejáratok és boltíves ajtók és ablakok tesznek barátságossá. A zsalugáterek nem
csak a napfénytől védenek, de családias érzést adnak a dísznövényekkel
és sok-sok virággal egyetemben.
Tapasztalhattam a pezsgő képzőművészeti élet gazdagságát is
Lovranban. Betérvén Ivan Pessi festőművész galériájába, élvezhettem a
művész alkotásait és még abban a
szerencsében is részem volt, hogy alkotó munkája közben válthattam
szót vele. Jellegzetes ecsetkezelése,
gazdag színvilága magával ragadja
az idelátogatókat. Témái saját környezete, szülőföldje és a tenger, valamint a csendéletek.
A Galerija Laurus ad otthont a helybéli és a nemzetközi képzőművészeknek, hogy bemutatkozhassanak a
lovraniaknak és az odalátogató
külföldieknek. Ebben, a helyi önkormányzat
által
fenntartott
kiállítóteremben, ottjártamkor éppen Neda Starac horvát származású
ausztrál képzőművésznő életművét
tárták a nagyközönség elé.
Az utcákon járva pedig az iparművészeti design vendéglátó ipari alkalmazását vagy a népi kerámiaművészet aprópénzre váltását tapasztalhattam a
turizmusból származó jövedelem érdekében.
K ÉZDI NAGY GÉZA
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Gemenc országunk egyik legszebb tája. 2013-ban
azzal ismerték el természetvédelmi értékét, szépségét, jelent ségét, hogy kisbolygót neveztek el

(KALOCSA BÉLA FELVÉTELE)

a hét kutatója

VIZES MODELLEK
róla – err l a 2014/28-as számunkban számoltunk
be. Tamás Enik

Anna, a bajai Eötvös József

F iskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének
igazgatója, szerteágazó kutatásokat végez ezen a
területen is. Munkásságában az összeköt kapcsot
a vizes él helyek kutatása jelenti.

– Mióta kutat és tanít a bajai főiskolán?
– 2003 óta dolgozom a bajai Eötvös
József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetében, melynek jelenleg igazgatója vagyok. Az EJF
műszaki képzési profilja a vízgazdálkodási és a vízellátás–csatornázási szakirányos építő- és környezetmérnök-képzésre specializálódott –
sokan egyszerűen csak Vízügyi főiskolaként emlegetik az intézményt és
jogelődjeit.
– Mi a fő vezérfonal a kutatásaiban?
– Vízzel foglalkozó építőmérnök
vagyok, ezen belül a szakterületem
a vizes élőhelyek kutatása, monitorozása, rekonstrukciója, illetve a
Dunának és ártereinek a kutatása.
A Duna-árterek (amelyek nagy százalékban védett természeti területek) révén kerültem a természetvédelmi biológiával kapcsolatba.
Munkámban kiemelt jelentősége
van a mérnök-ökológus párbeszédnek, és ezt az oktatásba, a jövő vízmérnökeinek szemléletébe is igyekszem átültetni. Alapszakon a vízgazdálkodási szakirányon már régóta kötelező tárgy például a vizes
élőhelyek rehabilitációja és a természetvédelem, de főiskolánkon vezetésemmel az idei tanévtől termé1132
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szetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki képzés is indul, amelyen
ennek a speciális szakterületnek az
oktatása a cél a már diplomával rendelkezők számára, továbbképzés
jelleggel.
– Munkája során az egyik fő kutatóterülete a gemenci ártéri erdő. Itt
milyen munkát végez?
– Nem csupán a gemenci ártéri erdőben, illetve általában nem az erdőben dolgozom. Ezt a területet
nem lehet elválasztani attól a Duna-szakasztól, amelyik mellette folyik. A gemenci Duna-szakaszba
én beleértem azt a – vízügyes kifejezéssel élve – nagyvízi medret,
amely a körülbelül 6 kilométer széles hullámtér, s ez a folyó vízjárásától függően kerül elöntésre. Nem a
teljes ártérről beszélünk, hiszen az
mintegy 30 kilométer széles volt a
folyamszabályozási és ármentesítési munkálatokat megelőzően. Kollégáimmal jellemzően a Dunán és
a Dunával a mai napig is összefüggésben lévő, jelenleg nagyrészt a
Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz
tartozó mellékágakon és holtágakon dolgozunk. Itteni tevékenységeim nagy részét a hidrogeodézia
és a hidrometria alapozza meg.
Ezek a folyómedernek, a mellék-

2014/36

ágak medrének felmérését, az itteni vízjárásnak és a Duna folyó hordalékszállításának a megismerését
jelentik. Ezen belül is jellemzően a
terepi kutatási és mérési módszerek
fejlesztésén, összehangolásán és alkalmazásán dolgozom a legtöbbet
annak érdekében, hogy a manapság már szinte divatossá váló és valóban nagyon sokrétűen alkalmazható numerikus számítógépes modelleknek az adatigényeit ki tudjuk elégíteni a terepen mért
adatokkal. A numerikus modelleket kalibrálni kell, majd validálni a
futtatásokat, vagyis a mért adatokkal össze kell vetni azokat a
számított adatokat, amelyeket a
modell produkál, és ehhez rengeteg terepi mérésre van szükség.
Sok mérés esetén természetesen
már az sem mindegy, hogy menynyire költség- és erőforrás-hatékonyan tudunk egy ilyen mérési
programot végrehajtani.
– Milyen haszna lesz a gyakorlatban
egy ilyen modellnek?
– Nagyon sokféle felhasználási, alkalmazási területük lehet. A magam részéről legtöbbször élőhelyrekonstrukciók tervezése kapcsán
találkoztam modellezési feladatokkal, de munkatársaimmal közösen

részt vettünk például a hajózás
szempontjából veszélyes Duna-szakaszoknak a felmérésében és modellezésében is.
– Mit vizsgáltak és milyen beavatkozások történtek a gemenci területen?
– Az első élőhely-rekonstrukciós beavatkozás 1998-99-ben történt: ez a
Vén-Duna – Cserta-Duna – NyékiHolt-Duna vízrendszerének vízforgalmi rehabilitációja volt, amely jó
tíz év előkészítés után valósulhatott
meg, pályázati pénzből, a DunaDráva Nemzeti Parknak mint kedvezményezettnek az irányításával.
Ebben sok cég, szervezet és kutatóintézet vett részt. Az én akkori
tanszékem ennek a vízrendszernek a
teljes morfológiai feltárását végezte.
Elkészítettük a komplex geodéziai és hidrometriai feltárást, például
vízhozamméréseket végeztünk, ez a
vízforgalom szempontjából fontos.
Hordalék-mintavétel is több alkalommal történt ezen a vízrendszeren, emellett rendszeres vízállás-monitorozást végeztünk a beavatkozás
előtt és utána is, 2004-ig. A megnyitott vízterekbe beáramló víznek
nemcsak a szintjét, amiből a mennyiségre is következtetni lehet, hanem
a hőfokát is rögzítettük. Ezt aztán
a biológuskollegák tudták használni
egyéb következtetések levonásához.
Végeztünk ezenkívül madártani
kutatásokat, valamint figyelemmel
kísértük a kétéltű- és hüllőfaunát is
a monitoring során. E vizsgálatok
egy részét a főiskolán, más fejezeteit
pedig egy nonprofit civil szervezet
keretei között folytattuk, de a lényeg
ugyanaz volt: kimutatni a rekonst-

Fák a gemenci ártéren (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

rukció közvetlen hatásait a vízjárásban és a hidromorfológiai folyamatokban, valamint megállapítani,
hogy történt-e valami változás ennek
a rekonstrukcióval érintett területnek
a madárvilágában, kétéltű és hüll faunájában a beavatkozások hatására.
– Milyen trendeket tapasztaltak?
– Nem sikerült változást kimutatni, aminek az lehet az egyik oka,
hogy sajnos nagyon hamar, a beavatkozások után elfogyott a pályázat keretében a monitorozásra
szánt költségkeret. Önerőből még
egy darabig folytattuk ezeket a kutatásokat, de aztán sajnos vége szakadt.
– Gyakran előfordul, hogy a monitoring elmarad a természetvédelmi projektek második felében. Miért probléma ez? Miért fontos a monitoring?
– Éppen ebben az esetben azért lett
volna nagyon fontos a folyamatos
monitoring tevékenység,
Gemenci idill (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
mert ez egy egyedülálló
beavatkozás volt. A Dunának egy nagy, 4 kilométer
hosszú mellékágáról beszélünk, amelyet a Koppányikanyar átmetszését követően, 1910-ben mesterségesen zártak el. Ennek a részleges megnyitása példa
nélküli a teljes Közép-Duna történetében. Most komoly lehetőségünk van arra, hogy immár 15 év elteltével lássuk azt, hogy mi
történt, hogyan alakult a
ÉLET

meder, milyen változások mentek
végbe a vízjárásban. Azt gondolom,
hogy az élővilág monitorozását most
már igencsak körülményes lenne újrakezdeni, de talán az sem reménytelen. Mivel a Főiskolánkon olyan
sokat foglalkoztunk ezzel a kilencvenes években és a kétezres évek
elején, a jelenleg a vezetésemmel
működő intézetnek a saját kutatási
keretéből három évvel ezelőtt újrakezdtük a morfológiai monitoringot ezen a mellékágon. Olyan
digitális terepmodelleket készítettünk, amelyekkel most már ki tudjuk mutatni a mederváltozásokat.
Most tartunk ott, hogy hidrodinamikai és hordaléktranszport-modellt építünk erre a mellékágra, ily
módon előre szeretnénk jelezni a
mellékág újrafeltöltődésének ütemét. Ezzel a 15 évvel ezelőtt elvégzett beavatkozások eredményességét vizsgáljuk, illetve azt, hogy
meddig érezhető egy ilyen beavatkozás hatása, hiszen nem kérdés, hogy a meder ismét feltöltődik, és
a hajdani Duna-kanyarulatok mellékágjellegét csak rendszeresen ismételt
kotrásokkal lehet majd fenntartani.
Véleményem szerint a ma rendelkezésünkre álló modern vízmérnöki
eszközök ilyen jellegű felhasználása
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az eddigieknél megalapozottabban, átgondoltabban és hatékonyabban lehessen a jövőben a vizes élőhely-rekonstrukciós beavatkozásokat megtervezni.
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

SZISZTÉMÁS AUTOIMMUN
BETEGSÉGEK
Szervezetünket a környezetünkben él patogénekt l olyan fizikai és kémiai akadályok határolják el, amelyek sérülése vagy nem tökéletes m ködése szinte mindennapos esemény. Ennek
ellenére az esetek túlnyomó részében mégsem történik komoly fert zés például hámsérülés következtében. Immunrendszerünk ugyanis évmilliók allatt olyan védelmi vonallá fejl dött, amely
bármilyen fizikai vagy vegyi védekezésnél hatékonyabban és specifikusabban látja el feladatát.
A mindennapokban nem veszünk tudomást a biológiai hadviselésr l, amelyet immunrendszerünk
az idegen elemek ellen folytat, bizonyos betegségekben azonban ezek a mechanizmusok a páciens saját szervei, szövetei ellen fordulnak.
z autoimmun betegségeknek
több mint nyolcvan típusát
különbözteti meg a szakirodalom, előfordulásuk pedig viszonylag
gyakori, emellett nagy arányú a krónikus, akár életveszélyes esetek száma.
Ezen rendellenességek két fő kategóriába sorolhatók: az egyik csoportba
olyan betegségek tartoznak, melyek
csak egy bizonyos szervben, szövetben
jelennek meg, a másikba pedig a több
szervet is érintő, szisztémás kórképek.
A szisztémás autoimmun betegségekre jellemző, hogy az immunrendszer az általánosan előforduló molekulákra reagál idegenként, így autoantigének lehetnek a DNS- vagy az
extracelluláris mátrixfehérje- és sejtfelszíni molekulák is. A tünetek ugyanolyanok, mint az idegen molekulák által kiváltott reakciók, ezért gyulladással, szöveti károsodással járnak. Mivel
az ilyen általános képleteket támadó
betegségek kórokai igen összetettek,
gyógyításuk napjainkban a tüneti kezelésre szorítkozik, főképp immunszupresszív terápia alkalmazásával.
Szteroid adagolásával jól kezelhető számos autoimmun betegség, azonban
ennek mellékhatásai és az immunrendszer gyengítésével járó kockázatok
miatt nem ideális megoldás.
Bár a szisztémás autoimmunitás kialakulásának okai még nem tisztázottak, genetikai és környezeti tényezők
együttes hatására van szükség ahhoz,

A
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hogy a betegség kifejlődjön. A molekuláris genetikai kutatások ezen a területen még kezdeti szakaszban járnak,
azonban ígéretes eredmények már rendelkezésre állnak. Az utóbbi néhány
évben számos genomszintű asszociációs vizsgálat történt, nagyszámú, különböző autoimmun betegségekben
szenvedő páciens bevonásával, amelyek
több száz, potenciálisan felelős gént, illetve azokban jelen lévő variációkat írtak le. Meglepő módon ezek a variációk a különböző betegségek között igen
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nagy mértékben átfedést mutatnak. Ez
azt jelenti, hogy különböző autoimmun betegségek hasonló genetikai
okokra vezethetők vissza, emellett az
egyik autoimmun kórkép egy másik
kialakulására hajlamosíthat. A jövőben
az immunszupresszív kezelések remélhetőleg kiválthatók lesznek célzott biológiai terápiákkal, illetve megfelelő genetikai szűréssel a potenciálisan
veszélyeztett személyeket még a tünetek komolyra fordulása előtt azonosíthatjuk.

eGÉS
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A szisztémás autoimmun betegségek egyik leggyakoribb formája
a lupus: a szisztémás lupus
erythematosus (SLE), amely II. és III.
típusú hiperszenzitivitással jellemezhető, vagyis az antitest-antigén
párok kicsapódva további immunreakciókat generálnak. Célpontjai
lehetnek a szív, a bőr, az érfal, az
idegrendszer és az ízületek. A betegség hullámzó lefolyást mutat, a
tünetek időszakosan súlyosbodnak,
majd javulás következik. Lefolyása
emiatt kiszámíthatatlan, mivel tünetei rendkívül széleskörűek lehetnek, diagnózisához négy kulcsfontosságú tünetegyüttes megléte
szükséges. Tünetei között szerepel
a láz, rosszullét, ízületi fájdalmak, jellemző még az arcon keletkező fotoszenzitív gyulladás
(rash), amely súlyos esetekben
harapásszerű nyomot hagyva
gyógyul – a XVIII. században ezért
hitték azt, hogy a betegséget
farkasharapás okozza, innen ered az
elnevezés.

Lupus erythematosus (Anton Elfinger
szines litográfiája – 1856)

ladások súlyossága és gyakorisága, valamint mérsékelhető a szükséges
szteroidadag.

a csontállomány károsodása miatt az ízületek teljesen deformálódhatnak és elveszíthetik funkciójukat. A betegség szisztémás
jellege miatt – az ízületek gyulladása mellett – gyakran jelentkezik tüdőfibrózis, érelmeszesedés, nő a stroke és infarktus kockázata; ezek a tünetek azonban
enyhébbek, mint az SLE-nél. A
reumatoid artritisz a lakosság
mintegy 1 százalékánál fordul
elő, nagyobbrészt nők esetében.
Kezelése az SLE-nél is hatásos
antimaláriás szerek és szteroidok
mellett fizikoterápiával, indokolt esetben műtéti beavatkozással történik.
A molekuláris genetika legújabb
módszereinek segítségével várhatóan már a közeljövőben sikeresen alkalmazhatók lesznek egyes
célzott biológiai terápiák a legsúlyosabban érintett betegeknél (például
gyulladásos citokinek tumor nekrózis
faktor- és receptoraik elleni humanizált monoklonális antitestek alkalma-

Reumatoid
artritiszes kezek
röntgenfelvételen
A reumatoid artritisz el fordulási
helyei az ízületekben

Előfordulhatnak még szív- és érrendszeri tünetek, felgyorsult érelmeszesedés,
proteinuria és vérszegénység. A betegség
megtámadhatja az idegrendszert is,
amely különösen veszélyes, amennyiben
a vér-agy gát epithéljének károsodásával jár. Az idegrendszeri érintettséggel magyarázhatók a lupusban szenvedő betegek esetében tapasztalt pszichés tünetek, köztük a pszichózis.
Kezelése immunszupresszánsokkal,
ciklofoszfamiddal és kortikoszteroidokkal történik, antimaláriás szerekkel
pedig csökkenthető az időszakos gyul-

Egy másik jellegzetes példa a
reumatoid artritisz elnevezésű autoimmun ízületi gyulladás, amely súlyos
fájdalommal és végtagi funkcióvesztéssel jár, amennyiben kezelése nem
történik meg időben. A betegség időbeni lefolyása betegenként igen változó, egyeseknél néhány hónap alatt
megy végbe visszafordíthatatlan ízületi
károsodás, míg másoknál évtizedek
alatt jelentkeznek csak a tünetek. Az
ízületi hártya gyulladása mellett nagy
mennyiségű sinovialis folyadék gyülemlik fel, majd a porcfelületek, illetve
ÉLET

zása). A molekuláris mechanizmusok
jobb megértése révén hosszú távon
pontosan felderíthető lesz az autoimmunbetegségek összetett, soktényezős
genetikai háttere.
OLÁH PÉTER
A cikk a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-20140001 azonosító számú, „Az élettudományiklinikai fels oktatás gyakorlatorientált és
hallgatóbarát korszer sítése a vidéki képz helyek nemzetközi versenyképességének
er sítésére.” cím pályázat keretein belül
készült el.
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A TRÓPUSIMAD

NYÍLT VIZEK SZÁR
Míg a trópusi es erd k madárvilágára a rendkívüli sokféleség
jellemz , a tengerészek által elnevezett csoportot, a
trópusimadarakat mindössze három faj képviseli, s azok
is ritkán kerülnek az ember szeme elé, mivel kizárólag
szubtrópusi és trópusi nyílt tengereken fordulnak el .

Alakjukat tekintve leginkább
egy termetes csérre emlékeztetnek

Ezért is különleges, hogy Madagaszkár nyugati partvidékén, egy kis korallszigeten a közelmúltban megtelepedett
közülük a pirosfarkú trópusimadár.

trópusimadarak elegáns röptű,
áramvonalas testű, hosszú
szárnyú madarak. A madárvilág többségünk előtt kevéssé ismert
csoportjai közé tartoznak. Mindez magyarázható azzal, hogy más tengeri
madarakhoz képest ritkák, továbbá
nyílt tengeri, azaz pelágikus életmódúak, így elvétve kerülnek az emberek
szeme elé. Partközelbe kizárólag fészkelés céljából jönnek.
E madarak neve hallatán tehát ne a
trópusi esőerdők változatos madárfajaira gondoljunk mint „trópusi” madarakra, hanem csupán erre a három, kimondottan tengeri fajra. Azért kapták
a tengerészektől a sok más nyelvbe is

A

Fiókáit, életük els pár hetében dús, selymes

átvett trópusimadár nevet, mert a legtöbb tengeri madárral ellentétben –
melyek főként a hideg sarkvidéki vagy
mérsékelt övi tengereket járják – ezek
kizárólag szubtrópusi és trópusi vizeken találhatók, a Ráktérítő és a Baktérítő közötti tengereken találkozhatnak
velük a hajósok.

pehelyruha borítja
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Pelikánrokonság

Három fajuk közül hozzánk legközelebb a piroscsőrű trópusimadár
(Phaethon aethereus) él, mivel az Arabtengeren, Omán partjainál is megtalálható. Ez a legelterjettebb közülük, fészektelepei mindhárom nagy óceán
térségében fellelhetők. A sárgacsőrű
trópusimadár (Phaethon lepturus), mely
a legkisebb termetű közöttük, csak az

2014/36

Atlanti- és az Indiai-óceán területén él.
A harmadik faj, a pirosfarkú
trópusimadár (Phaethon rubricauda) viszont az Indiai- és a Csendes-óceán
madara. Róla szólunk cikkünkben
részletesebben.
Miben is egyediek? Miben különböznek a tágabb rokonságtól ezek a madarak? Bizonyos csonttani különbségek
mellett a pelikánalakúak legtöbb családjával szemben a trópusimadarak fiókáit dús pehely borítja, a kifejlett madarak torokzacskója nem csupasz és
egyben a rend legkisebbjei.
A trópusimadarak fehérségükkel és
kecses formáikkal tulajdonképpen
nagyméretű csérekre emlékeztetnek.
Röptük valóban csérszerű, de valamivel többször siklanak, ritkábban a magasban köröznek, termikelnek. Csőrük erős, enyhén lefelé hajló, éle finoman fűrészes, a sikamlós zsákmány elfogására és megtartására alkalmas.
Amilyen jó repülők, a talajon olyan
ügyetlenek. Lábuk hátul ül, gyenge és
apró. Minden lábujjat úszóhártya köt
össze, azaz – a rend többi tagjaihoz hasonlóan –lábuk evezőláb. E gyenge lábbal a szárazon csak totyogva, botladozva haladnak.
Táplálékukat a nyílt tengeren szerzik.
Nagyrészt repülőhalakat és lábasfejűeket, kisebb részben tengeri csigákat fogyasztanak. Zsákmányukat repülés
közben kapják el vagy zuhanó bukás
után emelik ki a vízből. Táplálékkeresés közben egyesével vagy kettesével
járják a tengert, 10–30 méter magasságban repülve a hullámok felett. Rit-

MADARAK SZIGETÉN

ÁRNYAS HALÁSZAI
kán szállnak le a vízre, de ha mégis,
magasan tartott farokkal úsznak vagy
himbálóznak a víz tetején.
Monogám madarak, melyek feltehetően hosszú évekre állnak párba, különösen, ha költésük is sikeres. Előző évi
fészkeiket, azaz a megszokott és bevált
fészkelőhelyet újra használják.
A pirosfarkú

A talán legdíszesebb Phaethon-fajnak, a
pirosfarkú trópusimadárnak arányaiban
rövidebb a szárnya, teste súlyosabb, mint a
másik két fajtársé. Légies madár, ideje
nagy részét a levegőben tölti. A három faj
közül a legkifejezettebben nyílttengeri
madár. A legfontosabb faji bélyege, a piros
színű meghosszabodott két középső
faroktoll olykor 35 centiméter hosszúságú
is lehet. Ez a zászló nélküli módosult tollpár fontos dísze a madárnak, kiemelt szerepet kap a nászceremóniában. A merev
tapintású, ám vesszőszerűen hajló
farokuszály hullámzó mozgással követi a
nászrepülés minden fordulatát.
Ez a faj az Indiai-óceán térségében
kismértékű terjeszkedést mutat. Csupán három évtizede jelent meg Madagaszkár partjainál, ahol egyre erősödő
fészkelő telepe alakult ki napjainkra.
Nosy Ve apró korallszigete – a pirosfarkú
trópusimadár új fészkelőhelye – Madagaszkár délnyugati partjai előtt található, 5 kilométer távolságban a főszigettől. Keletkezését tekintve egy atollgyűrű része. A korallok által épített atollgyűrű egy kisebb szakaszának
homokturzásokkal megemelkedett területe jelenti magát a szigetet. Északnyugat–délkeleti elnyúlásában mindössze egy jó kilométer hosszúságú, s kelet–nyugati kiterjedése sem szélesebb
300 méternél.
A tartós homokborítás a korallszirten mint „alapkőzeten” is hamarosan
talajképződéssel jár együtt, s azon az
első pionír szárazföldi növények már
gyökeret verhetnek. A homokot megkötő erőteljes fűborítás után a szukcesszió folyamatában a különféle örökzöld cserjék megtelepedése következik. Szétszórt bokrokkal tarkított füves térség alakul ki – mint azt a
jelenlegi állapot is mutatja –, s ebben a

stádiumában fedezték fel maguknak a
trópusimadarak e területet mint fészkelésre alkalmas élőhelyet.
Az örökzöld, ritkás cserjés kialakulása tette tehát lehetővé a pirosfarkú
trópusimadarak első megtelepedését.
Mindehhez kedvező hátteret biztosított a környékbeli lakosok hozzáállása,
s ennek eredményeképpen az elmúlt
évek során stabil, folyamatosan erősödő fészkelőtelep jöhetett itt létre.
Az első párok harmincnégy évvel ezelőtt, 1980-ban érkeztek. Akkor mindössze két pár kezdett költéshez. 1983ban már 12 pár volt a fészkelőállomány.
A sikeres költések következtében tovább emelkedett a létszám. Két év
múlva már 16 pár fészkelt. Jelenleg száz
pár körül van az itt költők száma. A párok szétszórtan, a bokrok elhelyezkedésének megfelelően laza telepet alkot-

A pirosfarkú trópusimadár valamilyen
dúslombú cserje alá fészkel, hogy tojását és
fiókáját a túlhevülést l védje

nak, hiszen egy-egy bokor alatt csak
egyetlen pár költ. Az egyes fészkek így
3-4 méterre, sőt sokszor akár 15–20
méterre vannak egymástól, ahogy a
bokrok elterjedése és víztől való távolsága megszabja a diszkrét távolságot a
szomszédtól. Egyik fészekről az ott
kotló madár nem lát át szomszédjára
már csak azért sem, mert a bokrok körül magasabbra növő fű eltakarja. Az
állomány zöme a kis sziget laposabb
ÉLET

déli egynegyedén költ, de találhatók
szétszórtan magányos fészkek a dombosabb északi részeken is.
A pirosfarkú trópusimadár Nosy Ve
szigetén található telepe jelenlegi állapotában tehát egy egész évben aktív laza telepnek fogható fel, melynek fészeksűrűsége a jelenlegi cserjeállomány
sűrűségének a függvénye. A fészkek –
mint ahogy a bokrok is – a sziget belső
részére összpontosulnak, a partvonaltól, azaz az ár–apály-zónától viszonylag távol, mintegy 50–100 méterre.
További előny, hogy ez a kis sziget feltehetőleg
patkánymentes.
Más
fészkelőhelyeken ugyanis, mint azt a
vizsgálatok mutatják, a behurcolt házi
patkány jelent lényeges predációs veszélyt a fiókákra. A költési sikerhez
vagy a reprodukciós mortalitáshoz egy
adalék: a telep jó részét bejárva sehol
sem láttunk elhagyott tojást vagy elpusztult fiókát.
Egy kis költésbiológia

A pirosfarkú trópusimadár évente egyszer költ. J. Bryan Nelson, a Skóciai

Tengerimadár Központ igazgatójának
vizsgálatai szerint egy-egy fészkelési periódus 5–6 hónapot vesz igénybe. A tojásrakást megelőző nászrepülés sokszor látványos légi bemutató, amely rendszerint egy
vagy néhány pár együttes részvételével
zajlik a kedvezőnek látszó fészkelőhely felett. Ilyenkor gyakran hallatják lágy „kijek” vagy „k-jik”-nek hangzó rövid kiáltásukat.
A fészekalj mindössze egy tojásból áll. A
viszonylag nagy tojás sárgás árnyalatú
vagy fakó fehér, néha halvány vörhenyes
tónussal. A kotlásban a hím és a nőstény
egyaránt résztvesz, elég nagy, sokszor
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többnapos váltási időszakokkal. Kotlás
idején a társ tengerre való kirepülése, a
zsákmány után járás átlagosan 2–4 napig
tart. A kotlási idő meglehetősen hosszú,
legalább hat hetet vesz igénybe.
A fióka sűrű, selymes, szürkésfehér pehellyel fedett. Kezdetben a kikelés után
még néhány napig ül fölötte az egyik
szülő. Később mindhosszabb ideig hagyja magára az egyes etetési idők között. A
fióka fejlődése is lassú, 90 napos kora
után éri el röpképességét, ezután hagyja
el a fészket. Fiatalkori tollazata eltér az
öregekétől, hátoldala feketén szalagozott
és csőrszíne is fekete. A repítés előtti időszakában tömege – más tengeri madarakhoz hasonlóan – nagyobb a szülőkénél. A kirepülést követően az első néhány
évben folyamatosan a tengeren tartózkodik. Csak az ivarérettségét elérve jön
először ismét partközelbe. Ekkorra váltja
fel fekete-fehér háttollazatát a felnőtt
madarakra jellemző fehérre.
A költésidő széthúzódó, a fészkelés kezdete a pirosfarkú trópusimadár kolóniáin egyáltalán nincs szinkronban. Egy telepen belül egy időben találhatók még
tojáson kotló madarak, ugyanakkor már
csaknem kirepülés előtt álló nyolcvan
napos fiókák éppen csak pelyhesek.
Ottjártamkor, július 25-én mintegy
húsz fészket néztem meg. A legtöbb fészekben már kitollasodott, hátoldalán feketén harántcsíkozott, kirepülés előtt álló fiókák ültek a bokor alatt. Négy fészekben volt pelyhes fióka, s további háromban még tojáson kotlott a madár.
A fészkelőhely megválasztásában az
árnyék biztosítása igen fontos tényező
a tojások, illetve a fiókák túlhevülése
ellen. Nosy Ve szigetén a bokrok takarása nyújt erre kiváló lehetőséget. EnA tengerb l éppen csak kiemelked

A fészken megbújó mintegy száz napos
fióka fekete cs rével és a hátoldalán feketén
szalagozott tollazatával különbözik a feln tt
egyedekt l (A SZERZ FELVÉTELEI)

nek a tényezőnek, az árnyalásnak a
megléte volt tulajdonképpen a vonzerő
a fészkelőtelep létrejöttében is.

Nosy Ve homokd nés szigete
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Az si hit ereje

Általánosságban elmondható, hogy a
pirosfarkú trópusimadarak telepei
egész évben lakottak, de a fészkek
legnagyobb számban a déli félteke
nyarának időszakában aktívak. A
Nosy Ve szigetén található telep jelenleg telített, azaz a madarak létszáma már annyi, hogy maradéktalanul
kihasználnak minden alkalmas fészekrakó helyet. Ezért az előbbi megállapítás erre a telepre kevésbé érvényes, hiszen itt a déli félteke telének
időszakában (július– augusztusban) is
csaknem minden hely foglalt volt.
Látogatásunk idején nyolcvan–kilencven párra volt tehető a költésben
lévő trópusimadarak száma.

2014/36

Tanulságos példa ismét, hogy milyen
fontos egy-egy faj védelménél a zavartalanság biztosítása. Sok esetben ez a védetté
nyilvánítás jogi rendeleteivel is elérhető, de
gyakran – s ez talán sokszor még fontosabb – a kedvező emberi, tehát lakossági
hozzáállás alapján jön létre. Esetünkben
Madagaszkár délnyugati szögletén az egyre gazdagodó madártelep a helyiek által
rendszeresen halászott vizek centrumában
alakult ki, az itt élő emberek mégsem bántják e látványos röptű halevő madarakat.
Anakao falu lakossága halászatból él, a
közeli Nosy Ve szigete környékén szerzik
meg nap mint nap zsákmányukat. Az
anakóiak ázsiai származásúak, s a vezo
(ejtsd: vezu) népcsoporthoz tartoznak, kik
Madagaszkár délnyugati partvidékét lakják. Ősi hitük szerint tabu a madarak bántalmazása, s ez az ősi hit itt is érvényesül,
ez biztosítja a pirosfarkú trópusimadarak
zavartalan életét és a telep folyamatos
gyarapodását. Feltétlenül ki kell hangsúlyozni ezt a tényezőt, mert ugyanakkor
ide 1500 kilométerre, még ugyancsak
Madagaszkáron, ahol más etnikum lakja
a partvidéket, elmondásuk szerint rendszeres volt az ottani sárgacsőrű
trópusimadarak tojásainak és fiókáinak
elszedése, emberi fogyasztás céljából. Az
ott költő madarak igyekeztek is a leghozzáférhetetlenebb helyekre építeni fészkeiket. Ugyanakkor itt, Nosy Ve szigetén a
homokdűnék bokrai alá épített fészkekhez bárki odasétálhat kényelmesen, s egy
méterről szemlélheti a fészken ülő fehér
madarakat. Nem félénkek, hisz senki
nem bántotta még itt őket.
Remélhető, hogy ez az „új” telep a szigorú madagaszkári természetvédelem és
a vezo lakosság kedvező hozzáállásával
hosszú ideig fennmarad, tovább növelve e
ritka tengeri madár létszámát.
BANKOVICS ATTILA

LEHET

SÉGEK A HAZAI

RTEVÉKENYSÉGBEN

RHÖLGYEK
M holdakkal az olvadó antarktiszi jég nyomában; Szenzorok nyomkövetése idegen égitesteken;
rbiológia a felh k fölött. Ilyen, világviszonylatban is újszer nek mondható témákkal foglalkoznak a
M egyetemen tevékenyked fiatalok. Ezek a kutatások rámutatnak arra is, milyen kilátásaik lehetnek a hazai rkutatóknak, ha Magyarország csatlakozik az Európai rügynökséghez. További érdekesség, hogy a fent említett témák hátterében három fiatal hölgy áll. Velük beszélgettünk.
– Vajon a lányokat is gyerekkorban
fogja meg az űrkutatás?
Kiss Annamária (1989-ben született, BME Építőmérnöki Kar): –
Nem volt konkrét elképzelésem arról, mivel szeretnék foglalkozni,
csak annyit tudtam, hogy legyen
benne matek, mert az jól ment már
óvodás koromban is. A Műegyetem
Építőmérnöki Karára jelentkeztem,
de fogalmam sem volt, mi fog ott
várni. Nagyon szerencsésnek tartom
magam, hogy végül is megtaláltam
azt a területet, amely érdekel, és nagyon jól érzem magam benne. A
konzulensem, Földváry Lóránt hívta
fel a figyelmemet az űrkutatásra. A

Kiss Annamária

Szeile Aliz

A jég vastagságának változása az Antarktiszon a GRACE 10 évnyi adatsora alapján (balra).
A szenzorok mozgása Szeile Aliz modelljében (jobbra).

Föld nehézségi erőterét vizsgáló műholdpáros adatai alapján a hidroszféra változásait elemzem.
Szeile Aliz (1989-ben született,
BME Villamosmérnöki Kar): – Kiskoromban pilóta szerettem volna
lenni. Az volt az álmom, hogy vadászgépeket fogok vezetni. Édesapám szerettette meg velem a műszaki területeket. Nagyon érdekelt a
csillagászat, sok ilyen könyvet olvastam már 8–10 évesen. Azért iratkoztam be Kalocsán a Szent István

Gimnáziumba, mert volt csillagász
szakkör, amely aztán sajnos megszűnt. Itt a BME-n a szakdolgozat
írása előtt láttam meg egy bolygókutatással foglalkozó témát, és be is jött.
– Az önök kutatási területei miért
fontosak a tudomány számára?
K.A.: – A BSc-t még építőmérnöki
szakon végeztem, azon belül geodéziára szakosodtam. Két választási lehetőségem volt. Vagy ipari geodéziát tanulok, ami azt jelenti, hogy kimegyek az építőiparba, vagy tudoÉLET

mányosabb geodéziát és kutatok.
Megtetszett a felsőgeodézia, amely a
Föld méretének, alakjának, nehézségi erőterének meghatározásával foglalkozik, ezért a kutatás mellett döntöttem. Itt találkoztam a konzulensemmel, ő ajánlotta a NASA és a
Német Űrügynökség által indított
GRACE-műholdak mérési eredményeinek feldolgozását. Ezt a műholdpárost 2002-ben indították, ma
is működik és a Föld nehézségi erőterét, illetve annak időbeli változását
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méri. A BSc-s diplomamunkámban
a GRACE mérési eredményeit hasonlítottam össze a La Plata vízgyűj-

Grósz Veronika

A kutatóballon felengedése

tőin a folyók vízszintjével. Az MSc-n
pedig az antarktiszi és a grönlandi jég
olvadását vizsgáltam. Nem gondolnánk, de hatalmas tömegek mozognak ilyenkor. Az én kutatásaim az
évszakos változásokra vonatkoznak.
A vízháztartási egyensúlyt és a jégolvadást is lehet detektálni a GRACE
által. Annak a területnek a koordinátáit vonjuk bele a számításba, amely
minket érdekel. Ennek érdekében
programot írunk, amely aztán kirajzolja és számszerűen is kiírja a számunkra fontos részleteket. Pontosabban gömbfüggvény-együtthatókat
kapunk, és van egy szép, hosszú képlet, ami alapján ki lehet számolni,
hogy az egyes időpontokban mekkora tömeg található a műholdak alatt.
Havonta kiadnak egy Föld-modellt a
nehézségi erő alapján, és ezekből tud1140
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GRÓSZ VERONIKA (1989-ben született) a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán végzett, de az interjú készítése óta már más területen dolgozik. Tevékenysége azonban
így is érdekes, a közrem ködésével végzett kutatások pedig továbbfolynak. Számára a természettudományok el ször csak érdekességek voltak csupán, ami a gimnáziumban változott meg. A M egyetemen a biológiát kombinálta a mérnökséggel, így került a biomérnöki szakra. Csatlakozott a BME híres rkutató Csoportjához, amelyben asztrobiológiai vonatkozású programokban vett részt. A
Napból érkez UV-sugárzás biológiai hatását vizsgálták, feladata természetesen a biológiával kapcsolatos teend k voltak: mintagyártás, eredmények
kiértékelése, el készület stb. Amikor az Európai rügynökség meghirdette a
REXUS/BEXUS-programot, egyetemi hallgatók rakétára vagy ballonra javasolhattak kísérleteket. Az elfogadott ötletet is a diákcsoportnak kellett kidolgoznia egészen addig, amíg repülésképes kísérlet lesz bel le. A magyar iatalok a 2011/12-es és a 2012/2013-as ciklusban is sikeresek voltak. Egy biológiai alapú dózismér t fejlesztettek, amely folyamatosan mér a ballon repülési ideje alatt. A kísérletet a Semmelweis Egyetem Bioizikai és
Sugárbiológiai Intézetével együtt végezték.
Azt vizsgálták, milyen sérüléseket szenved el egy él organizmus UV-sugárzás hatására. El ször uracilt használtak, ezt a fehérjeszintézishez szükséges molekulát. Igaz, hogy az RNS-ben van, de a sérülés, amelyet elszenved, ugyanolyan, mintha a DNS-ben lenne. Ezzel könnyebb a mintát elkészíteni és könnyebb lemérni a változásokat.
A ballon felengedése egy svéd rbázisról történt, ahol tíz napos indítási periódus állt rendelkezésre, a helyszínen szerelték össze a kísérletet, tesztelték
és felpakolták a gondolának nevezett hasznos terhet cipel szerkezetre. A
földr l lehet követni, hogy hol tart a ballon, mit zajlik épp a kísérlet folyamán
stb. Körülbelül 3–4 órás repülés után levágták a gondolát, majd megkeresték
és visszahozták a bázisra. A kísérletek kiértékelését már itthon végezték.
Az eredmények bíztatók, de új mérési módszerekr l van szó, és vannak további ötletek arra, hogy mi mindent lehetne még tenni. Mindez egy hosszú
távú asztrobiológiai kísérlet kezdete annak tisztázására, hogyan viselte az
élet a kezdeti id kben az UV-sugárzást. Attól még messze vannak, hogy a
mostani eredményekb l ilozóiai következtetéseket lehessen levonni, de az
irány jónak t nik.
Grósz Veronika véleménye szerint hazánk mostani, kooperáló tagsága az
ESA-ban korlátozza a lehet ségeinket. Például az alkalmazottak is csak a
tagállamokból érkezhetnek, pedig hatalmas el ny lenne nagy m holdakkal dolgozni.

juk megmondani, hogyan változik
például a jégtáblák mérete.
– Milyen következtetésekre jutottak?
– Egyelőre csak általános következtetéseket tudtunk levonni. NyugatAntarktisznál jégselfek alakulnak ki,
mert itt a jégréteg az óceán felszínén
lebeg, ebből olvad sokat, főként az
Amundsen-tengeren. Kelet-Antarktisznál stabil kőzeten helyezkedik el a
hó és a jég, ott még növekedés is tapasztalható. Nem véletlenül szólnak a
hírek a globális felmelegedésről meg
a tengerszint növekedéséről, mert
van benne igazság. Ám nem mondhatom, hogy más földtörténeti korokhoz képest nagyon magasan van a
tengerszint. Volt ennél 100-200 méterrel magasabb is a világtengerek
szintje millió évekkel ezelőtt. Vannak
benne periódusok, attól függően,
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hogy mikor van jégkorszak. Az utolsónak 21 000 évvel ezelőtt volt a maximuma, azóta sokat olvadt a jég, de
ez teljesen természetes.
Azt azért hozzátenném, hogy az
eredmények ma még nagyon függenek a feldolgozási módszerektől. A
szakirodalomban sincs egyetértés a
GRACE mérési eredményeiből leszűrt következtetések között. Attól
függően, hogy melyik feldolgozó
központ adatait használjuk, milyen
módszerekkel számolunk és azon
belül milyen mennyiségeket veszünk
fel, teljesen más eredmények is születhetnek Ebből is látszik, hogy nagyon új kutatási területről van szó.
– A szenzorhálózatokkal történő
bolygókutatás is újszerűnek tűnik.
Sz. A.: – Tulajdonképpen az is. Én a
labortémák között láttam meg elő-

Az utolsó labortesztek

ször, megtetszett és jelentkeztem.
Rögtön két konzulenst is kaptam,
Huszák Árpádot és Bacsárdi Lászlót.
Két éve foglalkozom a témával, mindig kicsit más irányba, mindig kicsit
jobban kidolgozva egy-egy részletet,
mert iszonyatosan tág téma.
Az a lényege, hogy egy távoli égitestre küldött szenzorhálózat miként viselkedik attól függően, hogy
milyen a környezete. Először azt
kellett kitalálnom, hogy milyen
szenzorok alkossák a hálózatot.
Nem műszakilag, hanem elméletileg. Két eltérő teljesítményű szenzort terveztem, először ezek mozgását, pozicionálását kellett meghatározni. A mérési eredményeiket
egy szimulációs programból nyertem ki, amelyet én írtam C++ nyelven. Persze mindig be lehet vinni
újabb és újabb tényezőket, ami életszerűbbé teszi a dolgot. A BSc elején még sík terepen „dolgoztunk”,
az MSC-n már belevettem krátereket, dűnéket, különféle talajtípusokat, hogy lássuk, melyik hogyan
módosítja a szenzorok mozgását,
hibalehetőségeiket. Most kezdem a
diplomamunka megírását, s ott az
energiahatékonyságra fektetem a
hangsúlyt. Azt vizsgálom, hogy a
szenzorok mozgását, kommunikációját, mérési műveleteit mi módon
lehet optimalizálni, hogy minél
energiahatékonyabb és ezáltal minél költséghatékonyabb legyen az
egész működtetés. Hosszú távon az
a cél, hogy az általam írt alaprend-

szer segítségével képet kaphassunk a
szenzorhálózatok működéséről, hatékonyságukról egy távoli égitesten.
– Sok szó esik mostanában hazánk
csatlakozásáról az ESA-hoz. Ez növelné az önök, illetve a magyar űrkutatók lehetőségeit?
K. A.: – Mindenképp jó lehetőségnek tartom. Az én szakterületemen
azért, mert eddig a különféle nemzetek kutatóinak eredményeit csak az
egyetemek közti együttműködések
valósították meg, és így talán egy
nagy európai projektben is részt lehetne venni. Nem tudom, mennyien
foglalkoznak űrkutatással ma Magyarországon, de kedvet csinálna,
motivációt jelentene sokak számára.
Sz. A.: – Én elég kicsi részét látom az
egésznek, de számomra iszonyatosan
megtisztelő, hogy ha bármilyen kis
szeletében is közreműködhetek. Nagyon nagy élmény volt találkozni
olyan emberekkel, akik tapasztaltak,
nagy tudásúak és beszélhettem velük.
Ez számomra akkora motiváció volt,
hogy biztos kitart néhány évig.
Az ESA-csatlakozás szerintem is
nagyon pozitív lenne. Egyrészt
azért, mert nagyon nagy lehetőség a
magyar űrkutatóknak, hogy nagy
nemzetközi projektekben vehetnek
részt és használhatnak olyan eszközöket, szondákat, amilyeneket
egyébként nem. Másrészt nemzetközi szinten is megismerhetik a magyar szakembereket, és szerintem
Magyarország büszke lehet arra,
hogy ilyen kutatói vannak.
– Mostanában sok szó esik arról, hogy
több lány menjen műszaki pályára.
Felmerül a kérdés, van-e női űrkutatás, női tudomány?
K. A.: – Szerintem egy nő ugyanúgy
kutathat, mint egy férfi. Voltam konferenciákon, és azt látom, hogy máshol is
egyre több nő van ezeken a területeken.
Engem, mert lány vagyok, különös bánásmódban részesítenek, de jó értelemben. Nem biztos, hogy felfigyelnének a
kutatásomra, ha én is csak egy srác lennék a sok közül – és nekem ez így jó.
Sz. A.: – Én gimnáziumban is reáltagozatos voltam, és megszoktam,
hogy kevés lány van ebben a közegben. Szerintem sincs, de nem is lehet
így különválasztani. Úgy gondolom,
hogy az űrkutatás és a tudomány
mindenkié.
TRUPKA ZOLTÁN
ÉLET

ÉT-ETOLÓGIA
Milyen er vel mászik
egy kígyó?

Akár ötször olyan erősen ölel át egy
függőleges faágat mászás közben egy
kígyó, mint amekkora szükséges lenne
a testsúlya alapján. Ez arra utal, hogy a
biztonság sokkal fontosabb számára,
mint az ereje kímélése.
Öt kígyófaj, köztük óriáskígyók és a
smaragdzöld piton famászási képességeit mérték meg amerikai kutatók.
Függőleges csövekre nyomásérzékelő
szenzorokat helyeztek, majd a csövet
betekerték a teniszütők nyelét is védő
anyaggal, amely segített a kígyók kapaszkodásában. A cső tetejére egy sötét
hengert illesztettek, ez utóbbi ideális
búvóhelyet kínált az állatoknak. Mind
a tíz tesztelt kígyó mászás közben legalább kétszer, átlagosan háromszor

erősebben szorította a csövet, mint
amennyi elég lett volna a súlya megtartásához. Ez a stratégia lehetővé teszi,
hogy váratlan eseményekhez is alkalmazkodjanak, és ne essenek le a fáról.
Az élőlények testfelépítésében magától értődőnek vesszük a jelentős túlbiztosítást. A csontjaink például sokkal
erősebbek, mint amennyire általában
igénybe vesszük azokat. Ám a viselkedés esetében hajlamosak vagyunk azt
gondolni, hogy a legtöbb állat kíméli
az erőforrásait, és minden mozdulatot
a lehető legkevesebb energiával hajt
végre. Az óriáskígyók híresek arról,
hogy rendkívül pontosan szabályozzák
szorításukat – áldozatukat például csak
akkor engedik el, amikor megérzik,
hogy már nem ver a szíve. Ezért igencsak meglepte a kutatókat, hogy a kígyók milyen sok erőt fektetnek be a
függőleges felületek megmászásához.
Kubinyi EniKő
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1

É

rkező
gólyákkal
többször is foglalkozott rovatunk, útra
készülőkkel most először. Valamikor a kertünk környékén volt az
egyik dunakanyari gyülekezőhelyük, de felénk
valamiért eltűntek a
gólyák.
Minden ősszel érkezik
kép a vadgesztenyék
kétségbeesett erőfeszítéseiről, próbálnak új,
egészséges hajtásokat
hozni az évszakkal nem
törődve. Megérdemelnék, hogy végre kapjanak valamiféle hatásos
segítséget. Sajnos úgy
tapasztalom,
inkább
más fajtákat ültetnek az
egykor gyönyörű fasorokba.
Változik a környezetünk, bele kell törődnünk, de én nem tudom megszeretni a
grafitit.

2

H. J.
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SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja 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 kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

3

1. Weber József (Dombóvár,
wyusuf0@gmail.com) – Mikor is
indulunk? – Sikerült elkapnom a
dombóvári gólyák idei szezonzáró
kongregációját, szeretettel küldöm az
ÉT olvasóinak.
2. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@
gmail.com ) – Élni akarás –
A vadgesztenyelevél-aknázómoly
nyáron is szi hangulatúvá alakítja a
lombkoronát. Ez a szerencsétlen fa
augusztusban új hajtást és virágot
hozott a parkban.
3. Dr. Dobay Orsolya (Budapest,
dobors@net.sote.hu) – Szotyolázás –
Teleszkópon keresztül készítettem .
4. Tarjáni Antal (Tatabánya, tarjani.a@
gmail.com) – M ért k – Tatabányán,
mintegy 8 km hosszan, belterületen fut
a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal.
Az újvárosi szakaszon a szervizút
mentén hosszú támfal biztosítja a
szintkülönbséget. Kedvenc terepe a
grafitiseknek. A viszonylag forgalmas
út és a fal közötti 3–4 méter széles
„zöldfelületen” reggelente a közeli
Jubi-tó vadkacsái napoznak.

4
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L É P É S T TA R TA N I A Z E N E R G I A I G É N N Y E L

AZ IVANPAH-PROJEKT
A Bright Source Energy sokéves tervez és kivitelez munkájának köszönhet en létrejött a világ legnagyobb napenergiát termel berendezése: az Ivanpah.
naperőmű mintegy 13 négyzetkilométernyi területen helyezkedik el a Kalifornia és Nevada
határán lévő állami földön. Hivatalosan 2014.
február 13-án is megnyitotta kapuit az évekig tartó szabályozások és jogi bonyodalmak után, amelyek a védett
teknősök áthelyezésétől a Mojave-sivatag cserjéi és egyéb
növények hatásainak megállapításáig terjedtek. Ahogy
az már lenni szokott, a projektért felelős szakembereknek és kezdeményezőknek perek tömkelegével kellett
szembesülniük, ugyanis nem vették figyelembe az erőművek környezetre gyakorolt hatásait. A Kaliforniai
Energia Bizottság (The California Energy
Commission) véleménye szerint azonban – miközben

A
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a naperőművek kétségkívül jelentős hatást fognak gyakorolni a természetes élővilágra – a projekt várhatóan 3
milliárd dollár haszna szerintük túl fogja szárnyalni ezeket a káros következményeket, nem beszélve a gyarapodó
munkalehetőségről.
A naperőmű sok toronyból és rengeteg tükörből áll. Ezek a
garázskapu méretű tükrök a 140 méter magasságú tornyokra
verik vissza a napfényt. A tornyokban lévő tartályok csöveiben
a víz felforr, és az ezáltal keletkezett gőz meghajtja az elektromos áramot termelő generátort. A 2,2 milliárd dollár (körülbelül 500 milliárd forint) értékű három erőmű így 400 MW
energiát képes termelni, amellyel mintegy 140 000 háztartást
tud árammal ellátni. (Csak az összehasonlítás kedvéért: a paksi
atomerőmű tervezett 2400 MW-os bővítése
3 800 milliárd forintba kerül, 400 MW-ra átszámolva 600 milliárd forintot tesz ki.)
Az Ivanpah-projekttel egy új korszak
köszöntött be az Amerikai Egyesült Államok energiatermelésében. Az országnak talán sikerül végre szénfüggő múltjától megválnia és a megújuló energiaforrásokba több pénzt befektetnie. A
kérdés csak az, hogy vajon hány ország
képes hasonló lépéseket tenni az energiatermelés érdekében. (A területet egy
igen látványos virtuális sétával mi is bebarangolhatjuk a következő oldalon:
http://www.ivanpahsolar.com/virtualtour/)
DANKÓ ANNA
A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium diákja

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Megbélyegzett betegek

Minden történelmi korban és minden kultúrában jelen
volt, jelen van a pszichés betegségekben szenvedők
megbélyegzése. Ez a stigmatizáció nagyon ártalmas,
mert súlyosbítja a betegek helyzetét, fokozza elszigeteltségüket és nehezíti a gyógyulást. Az általános vélekedés szerint az emberek azért idegenkednek a pszichés betegektől, mert kiszámíthatatlannak, agresszívnek gondolják őket, és úgy érzik, veszélyben vannak a
közelükben.
Erik M. Lund és Ian A. Boggero, a Kentucky Egyetem
két munkatársa szerint azonban más magyarázat is elképzelhető. Az Evolutionary Psychology című folyóiratban felvetik annak lehetőségét, hogy a pszichés betegek stigmatizációja a „viselkedéses immunrendszer”
működésének eredménye. A viselkedéses immunrendszer, mely sok állatfajnál megtalálható, az első védelmi
vonal a betegségekkel szembeni védekezésben. Lényege, hogy igyekszünk elkerülni a fertőző betegségek
forrásait, legyenek azok helyek, bizonyos dolgok vagy
épp fajtársaink. Ez a védekezőrendszer azonban eléggé
megbízhatatlanul működik, mert bizonytalan a kapcsolat az észlelhető jelek és a tényleges fertőzésveszély
között. A viselkedéses immunrendszer hajlamos túlreagálni a helyzeteket, és sokszor riadót fúj olyankor is,
ha valójában nincs fertőzésveszély. Egyes elképzelések
szerint mindent, ami embertársainkban eltér a „normálistól”, hajlamosak vagyunk tudattalanul betegségnek minősíteni, s ezért idegenkednek sokan a mozgássérültektől, az öregektől vagy a kövérektől.
Lund és Boggero rámutat, hogy aki fertőző betegségben szenved, gyakran levert, étvágytalan, fáradt, aluszékony, nem tud koncentrálni – s ezek a jelenségek
hasonlóak bizonyos pszichés betegségek, például a depresszió, a szorongásos zavarok vagy az alvászavarok
tüneteihez.
A kutatók azt a feltételezést, hogy a pszichés zavarokat a betegség általános képzetével kapcsoljuk össze,
többek között egy 95 egyetemi hallgató részvételével
folytatott kísérlettel vizsgálták. Lund és Boggero implicit asszociációs teszttel mérte föl, hogy bizonyos mentális zavarok nevei (például skizofrénia, depresszió,
kényszeres zavar) mennyire kapcsolódnak össze a résztvevők gondolkodásában a veszély, illetve a betegség
fogalomkörével. Ennek a tesztnek a során a résztvevőknek bizonyos feladatok során szavakat kell társítaniuk egymással. A fogalmak közötti kapcsolat erőssé-

Megfert z dtek (SZ CS ÉDUA RAJZA)

gét az jelzi, hogy milyen gyorsan sikerül elvégezniük a
társítási feladatot. Azok a fogalmak ugyanis, amelyek
az emberek fejében már eleve egy „skatulyában” vannak, könnyebben, gyorsabban kapcsolhatók össze. A
teszt eredményeiből kiderült, hogy a pszichés zavarok
nevei sokkal erősebben kötődtek a betegség, mint a veszély gondolatához. Ez a kapcsolat azoknak a diákoknak az esetében volt a legerősebb, akikkel a teszt előtt
egy, a H1N1 vírussal való megfertőződésről szóló cikket olvastattak el, és ezáltal felszínre hozták a betegségektől való félelmet.
Mindez alátámasztja azt az elképzelést, hogy – az általános vélekedéssel szemben – nem azért tartunk a
pszichés betegektől, mert félünk, hogy megtámadhatnak minket, hanem azért, mert tudattalanul betegnek,
és így a fertőzésveszély lehetséges forrásának minősítjük őket. Ezzel azért fontos tisztában lenni, mert csak
az idegenkedés valódi okának ismeretében lehet eredményesen felvenni a harcot a stigmatizáció ellen.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
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A TUDOMÁNY VILÁGA
szállították őket – mintegy másfél
évig tartott, az eredményekről
most számolt be a Nature-ben a
avaly februárban mi is beszámol- John Priscu mikrobiológus vezette
tunk arról, hogy egy amerikai ku- kutatócsoport a Montanai Állami
tatócsoportnak sikerült elsőként élő Egyetemről.
A tó vizének 1 milliliterében átlasejteket kimutatnia egy, a külvilágtól
800 méter vastag jégpáncéllal elszige- gosan 130 ezer mikroorganizmust
telt antarktiszi tóból kiemelt vízmintá- találtak – ez nagyjából a mély óceban. A kontinens nyugati részén talál- ánok mikrobiális sűrűségéhez haható Whillans-tó becslések szerint leg- sonló. Az azonosított baktériumok
alább 120 ezer éve szigetelődött el telje- és különböző kezdetleges egysejtűsen a külvilágtól. Először az expedíció ek (archeák) mintegy 4000 fajhoz
táborának mobil laboratóriumában el- sorolhatók, azaz meghökkentően
végzett előzetes tesztek mutatták ki a gazdag és összetett mikrobiális
mintákban lévő sejtek aktív oxigénfo- ökorendszert alkotnak, amely leggyasztását és a bennük lévő DNS-t. alább 120 ezer éve (de egyes becsléKésőbb a minták alapos elemzése – mi- sek szerint akár 1 millió éve) a napfényután jól felszerelt laboratóriumokba el- től teljesen elszigetelten létezik.
Az Antarktisz jégkérge
alatti tavak létezésére az
Hamis színezés pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a
Whillans-tóból vett mintában felfedezett egyik mikrobáról (nyíl) 1990-es évek elejétől intenzívvé vált radaros és szeizmikus mérések derítettek
fényt: azóta körülbelül 400
kisebb-nagyobb tavat azonosítottak, amelyekben a
vizet a geotermikus energia
és a meder alatt lassan elcsúszó jégtömbök súrlódási hője
tartja cseppfolyós állapotban.
A tavalyi fúrás során a kutatók összesen 30 liternyi
víz- és számos üledékmintát hoztak a felszínre, majd
2 m
szállítottak el jól felszerelt laBaktériumparadicsom
az antarktiszi jég alatt

T

Els generációs
csillagmonstrum

illagászoknak sikerült egy
CS
olyan ősi csillag nyomára bukkanni, amelyhez hasonlóknak a léte-

zését a Világegyetem legelső csillagai
között már régóta feltételezték.
Az Univerzum legkorábbi, első generációs csillagairól, amelyek a Nagy
Bumm után néhány százmillió évvel
az akkor még csak főként hidrogént,
héliumot és kevés lítiumot tartalmazó
gázfelhőkből jöttek létre, nagyon keveset tudunk. Számítógépes szimulációs
modellek azonban azt jelzik, hogy némelyiküknek a tömege rendkívül nagy
lehetett, a Nap tömegének százszorosát
is meghaladhatta, minek következtében élettartamuk kozmikus időlépték-
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ben alig szemvillanásnyi volt: szupernóva-robbanásukig mindössze néhány
millió évig éltek. Bennük jöttek létre
az első nehezebb elemek, amelyeket a
robbanás szétszórt a csillagközi térbe,
így azok már beépülhettek a később
keletkező második generációs csillagokba és galaxisokba. Ám a legősibb
monstrumoknak mindeddig nem
sikerült a nyomára bukkanni, holott
régóta izgatta a csillagászokat.
Ilyen nyomokat a kis tömegű második generációs csillagokban kerestek,
mivel ezek nagyon lassan égetik nukleáris tüzelőanyagukat. Életkoruk ma
már 13 milliárd év körül járhat, így
amikor születtek, a Világegyetemben
még nagyon kevés (közelebbi környezetükben legfeljebb egy-két) szupernóva-robbanás mehetett végbe, ezért

2014/36

John Priscu az egyik mintával

boratóriumokba. Az ott elvégzett vizsgálatok során mintegy tucatnyi mikrobafajt sikerült úgy elkülöníteni, hogy
belőlük táptalajon laboratóriumi sejtkultúrákat is tudtak tenyészteni. DNSszekvenálással pedig összesen 3931 fajt
azonosítottak – köztük számos olyan,
már ismert mikrobát, amelyek energiájukat ásványok lebontásából fedezik.
A mintavétel során a legnagyobb kihívás a környezetből bekerülő szennyeződések kizárása volt: a kutatók szerint
a minták érintetlenségét bizonyítja,
hogy a bennük kimutatott sejtek száma mintegy kétszázszor nagyobb,
mint a fúrólyukból vett és megolvasztott jégmintában kimutathatóké.
Továbbá, míg az olvadt jég csak nyomokban tartalmaz ásványi anyagokat,

A Világegyetem els nagyon nagy tömeg
csillagainak tömege a Nap tömegének
százszorosát is meghaladhatta. Fantáziakép egy
ilyen „megarobbanás” maradványfelh jér l.
( NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF JAPAN)

anyagukba csak nyomokban kerülhettek nehezebb elemek. E csillagok öszszetételéből következtetni lehetne an-

Tökéletesen átlátszó
napelem

Michigani Állami Egyetem egyik
A
kutatócsoportja olyan átlátszó napelemet fejlesztett ki, amely bármilyen

addig a tó vizéből kiemelt mintában az
oldott ásványi anyagok koncentrációja
mintegy százszor magasabb.
A genetikai elemzések szerint a mikrobák egy része vas- és kéntartalmú
vegyületek oxidálásából, a leggyakoribbak pedig (valószínűleg szerves eredetű) ammóniumvegyületek oxidálásából meríti energiáját. „Ezek feltehetőleg
évmilliókkal korábban itt elhalt mikroorganizmusokból rakódhattak le szerves üledékrétegként, amikor a területet éppen sekély
tengerek borították” – mondta Priscu.
A Whillans-tóból vett minták vizsgálata még nem fejeződött be, jelenleg is folyik. Eközben az Antarktiszon
két további kutatócsoport próbál
megküzdeni két másik tó – orosz
kutatók a Vosztok-, a britek pedig az
Ellsworth-tó – jégkérgének átfúrásával és a sikeres mintavétellel.
(Nature News)

fényt áteresztő felületre (például ablakokra) illesztve zavartalan kilátást biztosít – miközben áramot is termel.
A berendezés lelke egy átlátszó lumineszcens napfénykoncentrátor (Luminescent Solar Concentrator: LSC) lemez,
amelynek lényege, hogy a napfény teljes
spektrumának emberi szem számára láthatatlan sugarait lumineszcenciával az
infravörös tartományba transzformálja,
majd a lemez szélén vékony csíkban elhelyezett, az elektromos áramot ténylegesen termelő napelemekhez továbbítja.
A kutatócsoportot vezető Richard
Lunt, az egyetem kémia- és anyagtudomány- professzora szerint a találmány
legfontosabb jellemzője a tökéletes „átlátszóság”. Mint hozzátette, a napfény
energiájának koncentrálása áttetsző lumineszcens műanyaglemezekkel nem
új ötlet, a korábbi kísérletek azonban
meglehetősen szerény eredményekre vezettek: nemcsak a hatásfok volt
igen alacsony, hanem a felhasznált műanyaglemezek anyagát is erősen színezni kellett. „Senki sem dolgozik szívesen
ilyen ablakok mögött, a rajtuk átjutó fény
ugyanis a belső helyiségeket természetellenesen élénk színekkel árasztja el, olyan benyomást keltve, mintha egy diszkóban ülnének.
Ezért mi eleve olyan megoldást kerestünk,
amelyben az aktív koncentrátorréteg tökéletesen átlátszó a fény látható tartományában.
Ez aztán nemcsak ablaküvegekben, hanem

különféle kijelzőkben is felhasználható.”
Lunt és munkatársai a koncentrátorlemezbe olyan kis szerves molekulákat építettek be, amelyek a napfény
láthatatlan (infravörös és ultraibolya)
sugarait elnyelik, majd azokat lumineszcenciával egy másik infravörös
hullámhosszon sugározzák ki. Ezt a sugárzást azután összegyűjtik és a lemez
szélén vékony csíkban elhelyezett fényelemekbe vezetik, amelyekben a tényleges áramtermelés történik. „Mivel ez a
folyamat a napfény látható összetevőit nem
érinti, a lemez az emberi szem számára tökéletesen átlátszó” – mondta Lunt.
A szélesebb körű felhasználhatóság
legfőbb akadálya egyelőre a rendkívül
alacsony hatásfok: míg az átlagos napelemeknél ez 20 százalék körüli, és a
színezett napfénykoncenrátoros megoldások is elérik a 7 százalékot, addig
Lunték átlátszó napfénykoncentrátorának átalakítási hatásfoka mindössze 1
százalék. Ezért a legsürgetőbb feladat
most az, hogy ezt az értéket feltornászszák legalább 5 százalék fölé.
A kutatásról szóló beszámoló az Advanced Optical Materials szakfolyóiratban
jelent meg.
(PhysOrg)

nak az anyagfelhőnek az összetételére,
amelyből születtek, abból viszont a korábbi szupernóva-robbanással szétszórt
elemek részarányaira és összmennyiségére – végső soron pedig magának a
szétrobbant első generációs csillagnak
az összetételére és tömegére.
Most Wako Aoki, a tokiói Nemzeti
Csillagászati Obszervatórium csillagásza
és munkatársai rábukkantak egy második generációs csillagra, amely olyan
anyagfelhőből keletkezhetett, melyben
a nehezebb elemek csupán egyetlen nagyon nagy tömegű csillag szétrobbanásából származnak. Mint arról a Scienceben megjelent cikkükben beszámolnak,
az SDSS J0018-0939 színképét a hawaii
japán Subaru-távcső nagyfelbontású
spektrográfjával elemezve figyeltek fel

arra, hogy a csillagnak nagyon különös, mondhatni egyedi az összetétele:
benne a könnyebb elemek (például a
szén, a magnézium és a kalcium) részaránya meghökkentően alacsony a nehezebb elemekhez (például a vashoz)
képest. A szokványos szupernóva-robbanással szétszórt elemek ezzel éppen
ellentétes arányokat mutatnak. Létezik
azonban olyan, eddig csak elméletileg
feltételezett modell, amely ehhez nagyon hasonló részarányokat ad.
Az úgynevezett pár-instabilitás modellben a csillag robbanása úgy megy
végbe, hogy a magban a hőmérséklet olyan magasra szökik, hogy a
fotonok energiája már elegendő lesz
elektron–pozitron párok keltésére.
Emiatt a fotonnyomás drasztikusan

lecsökken, majd az így instabillá vált
mag összeomlik, végül egy hatalmas
termonukleáris robbanás szétveti. A
folyamat azonban csak 100 naptömegnél nagyobb tömegű csillagokban indulhat be.
Aoki és munkatársai becslése szerint
a nagyon idős második generációs csillagok közül átlagosan minden ötszázadiknak az anyaga őrizheti ilyen „megarobbanás” nyomait. A soron következő
feladat tehát ilyenek felkutatása lesz.
Igazán perdöntő bizonyíték persze a
robbanás közvetlen megfigyelése lenne:
ehhez azonban olyan messzire kellene
visszalátni időben, amire csak a földiés űrtávcsövek következő generációja
lehet képes.
(Nature News)

A mintákból elkülönített egyik baktériumfajból
tenyésztett sejtkultúra
KÉPEK: BRENT C. CHRISTNER ET AL.

ÉLET

Tökéletesen átlátszó napfénykoncentrátor-modul
KÉP: YIMU ZHAO/MSU
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Él egérben növesztett
immunszerv

saját immunsejtjei számára nem idegen
sejtek tenyészete juttatható be. Az eredményről a kutatók a Nature Cell Biologykót kutatóknak sikerült a világon elban számoltak be.
sőként „átprogramozott” és laboraA szív közelében elhelyezkedő csecsetóriumban tenyésztett sejtek élő állatba
mőmirigy vagy timusz (latinul: thymus)
ültetésével tökéletesen működő meslétfontosságú immunszerv, itt
terséges szervet létrehozni, mégpedig
érnek meg és termelődnek a küegy csecsemőmirigyet, amelynek
lönféle funkciókra „szakosodó”
meghatározó szerepe van az immun(felismerő-, segítő-, gátló-, ölő-)
rendszer működésében.
T-limfociták, amelyeknek a szerveAz Edinburgh-i Egyetem genetizet kórokozókkal, testidegen anyakus és orvoskutatói egérembriókból
gokkal/sejtekkel,
betegségekkel
kivont fibroblaszt- (a kötőszövet sejszembeni védekezőképességében
tek közti állományába finom rosto- Balra: laboratóriumi sejttenyészetben fibroblaszt sejtekb l van meghatározó szerepük.
kat kiválasztó) sejtek laboratóriumi átprogramozással indukált timusz epiteliális sejtek (iTEC,
A csecsmőmirigy rendellenes
tenyészetét a FOXN1 nevű fehérje zöld színre festve); jobbra az egér veséjére ráültetett iTEC- működését, az immunsejtek szásejtekb l n tt m köd képes minitimusz (a vesesejtek
szintjének emelésével, közvetlenül a
mának csökkenését többnyire extra
rózsaszínre, a timuszsejtek sötétkékre festve)
csecsemőmirigy működésében megimmunsejteknek a szervezetbe juthatározó szerepet betöltő timusz epiteliális egerekben megfigyelhető csecsemőmi- tatásával vagy (főként csecsemőkorban)
sejtekké programoztak át. Ez utóbbiak riggyel azonos szerkezetű teljes és töké- szervátültetéssel kezelik, ám mindkettőt
a T-limfociták érlelését és termelését letesen működő szerv jött létre.
erősen korlátozza a megfelelő donorok
biztosítják, s amúgy a FOXN1 fehérje
A kutatók reményei szerint az eljárás hiánya. „Mindkét területen áttörést hozhat
támogatja a timusz fejlődését az embri- további finomításával laboratóriumban a laboratóriumban mesterségesen kitenyésztonális fejlődés során is.
tenyésztett sejtekkel emberekben is ha- hető (és akár személyre szabott) sejtkultúrák
Az így mesterségesen indukált timusz sonló eredmény érhető el, s így megerő- közbeiktatása, amelyekből már a szervezetepiteliális sejteket (iTEC) további, a fej- síthető bennük a timusz rendellenes mű- ben fejlődhet ki az új timusz” – összegezte
lődésüket támogató egyéb típusú timusz ködése vagy betegsége miatt legyengült az eredményt Clare Blackburn profeszsejtekkel keverve továbbtenyésztették. immunrendszer. További előny lehet, szor, a kutatócsoport vezetője.
Miután meggyőződtek arról, hogy hogy a szervezetbe személyre szabott, a
(ScienceDaily)

S

képesek a timusz fő funkcióinak, a
T-limfociták érlelésének és termelésének ellátására, élő egér testébe ültették
be őket, méghozzá kívülről, a vesére.
Ott azután mintegy 4 hét alatt a laboratóriumi sejtekből az egészséges felnőtt

A CSAPVÍZ ÁSVÁNYVÍZ?
n Magyarországon nyugodtan lehet csapvizet inni (nem
úgy, mint például tőlünk délebbre), mivel ugyanolyan jó, mint az ásványvíz.
Nincs jelentős különbség az ásványvíz, illetve a csapvíz között, bár a két termék más-más módon kerül a fogyasztóhoz.
A szakemberek sem egyeznek meg abban, hogy a csapvíz,
vagy a palackos víz az egészségesebb. Abban mindenki egyetért, hogy az emberi szervezetnek tiszta vízre van szüksége.
Szerencsés földtani körülmények miatt Magyarországon valamennyi településen lehetőség van arra, hogy csapvízhez jusson
a lakosság. Hazánkban az ivóvízellátás alapját a felszín alatti
vízbázisok adják, és a cél a mintegy 90 százalékos részarány
hosszú távú megőrzése. A csapvíz forrása a felszín alatti rétegekből kitermelt víz (nyersvíz), amelyet azután kezelnek, mielőtt „vezetékes víz” lesz belőle.
A vízkezelés legfontosabb részelemei a vastalanítás,
mangántalanítás, gázmentesítés (metánmentesítés), arzénmentesítés és ammóniummentesítés zárt, nyomás alatti, kétrétegű kavicstöltetű gyorsszűrőkben. A klórozás csak ezt követően történik, és célja a csővezetékben a vízkémiailag már
megfelelő vízminőség bakteriális szempontú romlásának
megakadályozása. A magyarországi vezetékes vízforrások
különböznek egymástól, de a szigorú szabványok biztosítják
a megfelelő minőséget. A fő veszély a vezetékes víz felhasználásánál a fogyasztó rendszere lehet, amennyiben abban pangó
szakaszok vannak; a csak időszakosan használt létesítmények
szintén „állott” vize is bakteriális veszélyt hordozhat.
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Ha palackos vizet fogyasztunk, nem árt tudni, hogy minden természetes ásványvíz felszín alatti víz, de fordítva nem
igaz: nem minden felszín alatti víz természetes ásványvíz. Az,
hogy valamely termék valóban ásványvíz lehessen, s ne csak
palackozott ivóvíz, ahhoz számos feltételnek kell megfelelnie.
A kutak mélysége igen változó, néhány métertől 2550 méterig
terjed. Jelenleg hazánkban mintegy 140 kút és forrás szolgáltat
elismert, természetes ásványvizet, amelyek közül 50–60 vizét
palackozzák. A természetes ásványvíz védett vízadó rétegből
származik, és a kutat meghatározott nagyságú védőterülettel
kell körülvenni. Az ásványvizet a forrás, kút közvetlen közelében kell palackozni, nem szabad szállítani, a vízkivételi helynek
és a palackozónak egybefüggő, zárt rendszert kell alkotnia.
A vízhez nem szabad semmilyen idegen anyagot, vegyszert,
konzerváló-, fertőtlenítőszert hozzáadni.
Minden ásványvíz címkéjén megtalálható a víz összes oldott
ásványianyag-tartalma, valamint a jellemző összetevők menynyisége. A magyar ásványvizek összetétele nagyon változatos,
az 500 mg/liter összes ásványianyag-tartalmú vizektől az ásványi anyagban gazdag, 1800-2000 mg/liter ásványi anyagot
tartalmazó vizekig minden megtalálható. A szén-dioxiddal
csak enyhén dúsított termék esetében a termék szén-dioxidtartalma 2–4 g/l, a magyar piacon klasszikusnak mondható
szén-dioxiddal dúsított termék esetében 6–7 g/l.
A legnagyobb különbség az ár. Míg egy másfél literes ásványvíz ára – a márkától függően – 55 és 250 forint között
van, addig ugyanennyi csapvízért 0,8–1 forintot kell fizetni.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A 15 évvel ezel tt elhunyt világhír heged virtuóz és karmester, Yehudi Menuhin önéletrajzi regényéb l, a Befejezetlen utazás cím könyvb l
(Typotex Kiadó) kérünk 3 fejezetcímet. A megfejtést beküld k között a kötet
5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje,
szeptember 16-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 33. számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes
sorrendbe rakva – egy 170 éve született magyar feltaláló nevét adják. A név
megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az els fejezetcím. 10. Hevesen megtámadó. 11. A vízözön
bárkása! 12. Kisfaludy ...; költ n , a Pet fi Társaság tagja (1836–1911). 13.
Azonban. 14. Néma mozi! 15. Csúszós. 17. Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat, röv. 18. Utódállama a Kongói Demokratikus Köztársaság. 21. A -nél
ragpárja. 23. Láncfonal er sítése. 25. A tizenhárom vértanút eszünkbe juttató
er d. 27. Közbüls rész! 29. Kett zve: Amerikai Szamoa közigazgatási székhelye (a Neoton Família slágere is!). 30. Büntetés kezdete! 32. Ady Endre egyik
álneve. 33. A második fejezetcím. 36. Fürd edény. 38. A laurencium vegyjele.
39. Mivel, minthogy. 40. Az Abigél cím regény írója.
FÜGG LEGES: 1. A harmadik fejezetcím. 2. Község a Budai-hegységben.
3. Ipari munkahelyen kiszámolt teljesítmény. 4. Szórványos n i név. 5. Tétlen,
nem cselekv . 6. A végén elfut! 7. Metódus. 8. Cin. 9. Kacattárban gy lik.
16. Kinek a tulajdona? 19. Az USA tagállama, Montgomery a f városa. 20.
Raktári szám, röv. 22. Folyószint emelkedése. 24. A tetejére szökken . 26.
Pinceszag. 28. Töltött kelt tészta. 31. Tüzérségi csapategység. 34. Albánia
NOB-jele. 35. Pest megyei város, a Magyar Földrajzi Múzeum helye. 37. A c
zöngés párja.

A 33. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: HIGÉNIA,
REFLEKTÓRIUM, MUNÍCIÓZUS, ADEKVÁLT. A megfejtést beküld k közül
Grétsy László: Anyanyelvi séták cím könyvét (Tinta Kiadó) nyerte: Kiss Tamás
Ferenc (Szerencs), Lénárd Ferencné (Dunaharaszti), Pozsgai Gézáné (Kunhegyes), Szentkereszty Gábor (Budapest) és Szulik Ferenc (Dunaújváros). A
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
A 32. számunkban véget ér rejtvénysorozatunk bekeretezett bet i VEKERDI
LÁSZLÓ nevét adták ki. A küld k közül az Élet és Tudomány negyedéves
el fizetését nyerte: Belinszky Klára (Budapest), Cser Lászlóné (Rum), Deák
József (Darány), Erd s Antalné (Tatabánya), Fehérvári Márton (Budapest),
Márton Károly (Eger), Pál Balázs (Ebes), Székely-Suber Zsolt (Budapest),
Tóth Gerg né (Budapest) és Vecsey Tamás (Budapest). Az el fizetések 2014.
október 1-ét l érvényesek.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
2006 és 2013 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkeszt ségben.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2014. október 4.

Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

Pótjelentkezési határid : 2014. szeptember 22.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Keleti porcelánok
A Szent István Király
Múzeum iparművészeti
gyűjteményének érdekes színfoltját jelentik a
keleti kerámiák, melyek
itt-ott szerepeltek már
kiállításokon, de együtt csak most kerülnek bemutatásra
A teázás szokásától a félelmetes sárkányokig –
Amit tudni illik a keleti porcelánokról címmel.
Egy-egy egzotikus motívum láttán sokakban felmerül, hogy ez bizonyára „kínai” vagy „japán porcelán”
lehet, de oly távoli és ismeretlen legtöbbünk számára ez
a világ, hogy ennél mélyebb megállapításokat tenni aligha merészelünk. Ezért a tárlaton egy kis kultúrtörténeti
bevezetés során a látogatók megismerhetik a speciális
alapanyagokat és kerámiaformákat, valamint a tárgyak
eredeti funkcióját.
Talán kevéssé ismert tény, hogy a XIX. században, a
világkiállítások nyomán Európa-szerte ismét felélénkült
a „Kelet-láz”. Divatba jöttek a keleti tárgyak, köztük a
porcelánok is. A borsos áron megvásárolt keleti porcelánok szalongarnitúrák kiegészítőjeként bekerültek az
arisztokraták és a jómódú polgárok otthonaiba. Ezt az
igényt elégítették ki egyrészt a kimondottan európai piacra szánt, japán és kínai export porcelánokkal, illetve
ennek olcsóbb, európai utánzataival, melyek története
szintén bemutatásra kerül a kiállításon.
Az október 31-ig látható tárlaton bemutatott keleti
porcelánokat elsősorban a Szent István Király Múzeum
iparművészeti gyűjteményéből, valamint a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény és a budapesti Hopp Ferenc
Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum műtárgyai közül válogatták.

A t zikutya népe
4000 év – 2000 kilométer címmel nyílt kiállítás a
szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat célja,
hogy bemutassa, mi is történt a Kárpát-medencében
azokban az évezredekben, amikor az ókori egyiptomi
kultúra legnagyobb virágzását élte.
A Kárpát-medencében ebben az időszakban nemzetségi társadalmakba szerveződött, névtelen népek élték
mindennapjaikat, földet műveltek, állatokat tartottak,
felmenő falú, nyeregtetős házakban laktak, erődítményeket és földvárakat építettek. A fonás, szövés, a fazekasság, a csont- és bőrmegmunkálás mesterségét, a
bronzöntés magas fokát űzték.
Kiemelkedő tárgyi kultúrájuk bizonyítéka az a mintegy kétszáz darab értékes Csongrád megyei régészeti lelet, amelyet most a kiállításon is megnézhetnek a látogatók. Megtudhatják, hogyan temetkeztek, milyen fegyverekkel harcoltak, miből készítették ékszereiket és
munkaeszközeiket, mire használták a „tűzikutyát”. Lát115 0
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Bánsághy Nóra rovata
hatnak tenyérnyi méretű aranykorongokat, hajdíszítő
függőket, karperecet és gyűrűt, melyek egykor egy fejedelmi család tulajdonát képezhették. Megcsodálhatják
egyebek között azokat a hatalmas csónak alakú aranycsüngőket, melyeket 3500 éve egy támadás elől rejthetett földbe tulajdonosa, de már nem tudott visszamenni
értük. Mindez december 16-ig várja az érdeklődőket.

Hentesek királya
1897 februárjában, amikor a Központi Vásárcsarnok megnyílt a Ferencvárosban, az első bérlők közé tartozott Brauch
Ferenc, aki a főváros
egyik legjelentősebb húsforgalmazójaként vált ismertté és
méltán népszerűvé. De vajon honnan indult ez a maga nemében páratlan sikertörténet? Miért lett a Ferencváros a
hentesek és mészáros mesterek kedvelt helyévé, és milyen
állomásokon vezetett az útja annak az embernek, aki
szakmája minden tudásával felvértezve egyéni vállalkozóból egy országos hírű nagyüzem és bolthálózat tulajdonosává vált? A Kékszalag hentesáruk mestere
Brauch Ferenc és családi vállalkozása című kiállítás
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben ezekre
a kérdésekre is megpróbál választ találni egészen
október 5-ig.

Nyugat – Kelet
Szegmens 9 – Kortárs Kínából címmel kortárs képzőművészeti cserekiállítás-sorozat látható
az egri Kepes Intézetben. A tárlat
fő célja, hogy magyar és távol-keleti országok művészeit mutassa
be a közönségnek. A Szegmens
gyökerei egy művésztelep tíz éves
tevékenységéhez nyúlnak vissza,
melyet a magyar Túlsó P’Art művészcsoport szervezett.
Ezekre a művésztelepekre rendszeresen hívtak meg távol-keleti képzőművészeket, így kaphattak képet a
távol-keleti kortárs képzőművészeti életről is, az európai szemmel nézve nagyon gazdag és változatos
képzőművészeti törekvésekről. Erre az évek alatt
kiépített kapcsolatrendszerre alapozva született meg a cserekiállítás-sorozat ötlete, amelyet eddig kilenc alkalommal sikerült megrendezniük.
A „Szegmens-sorozat” most látható kiállítása két
kulcsszóval értelmezhető: engedelmesség és offenzíva.
Hogy ezek mi takarnak, kiderül a szeptember 27-ig
látható tárlaton.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Egy kevésbé tanulmányozott
szervünk

Ha a szívről vagy az agyról beszélünk,
akkor mindenki tisztában van e két
szervünk jelentőségével. Vannak
azonban olyan szerveink, amelyek
nincsenek ennyire exponálva, hanem
egyszerűen teszik a dolgukat és csak
akkor tűnnek fel, ha a működésükben
olyan zavar keletkezik, amely a mindennapi életünket kényelmetlenné teszi. Ebbe a csoportba sorolhatjuk a
húgyhólyagot is.
A XVII. századi magyar vers
repertóriuma

Az ELTE kutatói immáron ötödik éve
végeznek előmunkálatokat annak érdekében, hogy a régi magyar irodalom
verses szövegei elérhetők legyenek a világhálón egy adatbázisba foglalva. Jelenleg a XVII. századi magyar nyelvű verses szövegek sok szempontú – internetes
formában elérhető – nyilvántartásba vételén dolgoznak a szakemberek.
Egy világváros szöcskéi,
sáskái

Az évtizedeket felölelő Normafa
környéki rovartani megfigyelések
ugyan az állatvilág egy kis szeletét
képviselik, az adatok jól mutatják a
népszerű budai kirándulóhely élővilágának gazdagságát.
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A hátlapon

Durdle Door
A dél-angliai Dorset megyében,
Lulworth település közelében található Durdle Door az UNESCO világörökség részét képező Jurassic
Coast egy állomása. A természetes
mészkő boltívet a víz és a szél alakította, erre utal a furatot jelentő
„durdle” angolszász szó is. Az összesen 563 kilométer hosszú La
Manche-csatorna, avagy English
Channel partvidékén a Jurassic
Coast mintegy 155 kilométeres leszakadó tengerparti szakasz, legmagasabb pontja a mindössze 191 méteres Golden Cap.
Az 1799 és 1847 között élő brit paleontológusnő, Mary Anning az itt
talált leletekkel vált híressé a paleontológiában. Munkája alapvetően
megváltoztatta az akkoriban hitt
földtörténetet. Durdle Door sziklái
ugyanis a triász, jura és kréta időszakból származnak, vagyis együttesen a teljes mezozoikumot képviselik e sok-sok millió éves geológiai
képződmények. Mary Anningnek a
minduntalan bekövetkező földcsuszamlások után sietnie kellett a leletek begyűjtésével, mivel a tenger hamar elmosta a romokat. Kitartását
dicsőség koronázta, a tengeri életmódhoz alkalmazkodott Plesiosaurus első fosszíliáját ő találta meg
1821-ben Lyme Regisnél (szintén
Dorset megye). A paleontológusnőt
2010-ben a Royal Society tagjai
azon tíz brit nők közé választották,
akik a brit történelemben a legnagyobb hatással voltak a tudományra.
Napjainkban is folyamatos az erózió, így bármikor kerülhetnek elő
újabb leletek. A terület élővilága is
gazdag. Apálykor vízi csigákra és
tengeri kagylókra lelhetünk a sziklákon, akik pedig a botanikában jártasak, azok sziklagyepi szenvedélyüknek hódolhatnak. A levegő tisztaságát a zuzmók tömege jelzi.
LENNER ÁDÁM
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