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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
115 4



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 014/37

1183

Digitális változatban: dimag.hu
A HATÉKONY TERÁPIÁÉRT
Szigeti Gyula Péter
Amikor állatokba csap a mennyk
VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK
Horváth Tibor
A tudomány világa

• NEANDERVÖLGYIEK SZIKLAVÉSETE
GIBRALTÁRNÁL
• AZ ELS IZMOS ÁLLATOK
• BRONZKORI BOROSPINCE
• UNIÓS AGRÁRPOLITIKA
ÉS A TERMÉSZET
REJTVÉNY
Schmidt János
ÉT-IRÁNYT

Bánsághy Nóra
A hátlapon
DÍSZBAZSALIKOM
Sz. Sz.

• 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 határideje: 2014. október 20.
A díjátadásra 2014 novemberében, a 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 36. heti lapszámunkban
bemutatott fejtör k megoldása:

INDÍTÁS

INDÍTÁS: H 
Hogyan folytatódik a sorozat?

FELH és H SÉG.

ER SÍTÉS: 5017
A számok két els jegyéb l
kivonva a számok két utolsó
jegyét, az eredmények
rendre: 11, 22, 33, 44 és 55.

Minden sorban és oszlopban
a négyzetek három részre
vannak osztva.
A részek színei minden
sorban és oszlopban:
a bal háromszög kék, sárga
és piros, a jobb háromszög
fekete, drapp és piros,
a középs háromszög zöld,
kék és fekete.

Egy hárombet s értelmes szót
keresünk, mely mind a hét
végz déssel értelmes
szavat alkot.

ER

SÍTÉS

HAJRÁ: V

HAJRÁ

úgy aránylik

mint ahogy

aránylik... melyikhez?
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ETOLÓGIA

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Több mint puszta zaj?

Az ELTE Etológia Tanszék
kutatócsoportja a világon elsőként szolgáltatott olyan kutatási adatot, amely arra utal,
hogy az ugatás a többi kutya
számára is releváns információt
hordoz a terepen. A közlemény az
Applied Animal Behaviour Science folyóiratban jelent meg.
A kutatást Pongrácz Péter egyetemi adjunktus és Miklósi Ádám tanszékvezető professzor vezetésével
Szabó Éva, Kis Anna és Péter András PhD-hallgatók végezték.
A vizsgálat abba a több mint egy
évtizede folyó kutatási munkába
illeszkedik, amelyet az Etológia
Tanszéken a kutya akusztikus jelzéseinek megismerésére indítottak.
Az eddigi eredmények bemutatták,
hogy az ugatás – amely a kutya
legjellemzőbb hangadási formája
– számos információval szolgál az
ember számára: az emberek meglehetős pontossággal meg tudják állapítani, hogy milyen kontextusban
ugat egy kutya, illetve arról is határozott véleményt formálnak, hogy
milyen belső („hangulati”) állapotban van a kutya. A kutatócsoport
egyéb, számítógépes analízist alkalmazó kutatásai alapján az ugatások
akusztikai alapokon jól besorolhatók kontextus, sőt például az ugató
kutyaegyed szerint is.
A kutatócsoport a világon elsőként szolgáltatott olyan kutatási
adatot, amely arra utal, hogy az
ugatás a többi kutya számára is releváns információt hordoz a terepen.
Az ELTE kutatói korábbi laboratóriumi méréseik alapján tudták,
hogy a kutyák érzékelik a különbséget az egyes ugató egyedek hangja, illetve ugyanazon egyed különféle helyzetekben hallatott ugatásai
között: mindezt azonban a terepen,
a kutya természetes élőhelyén eddig
még senki nem tesztelte.
A mostani vizsgálat során budapesti és egyéb kertvárosi helyszíneken hangvisszajátszásos teszteket
végeztek kertes háznál élő kutyákon. A kutya gazdájával történő
egyeztetést követően a kerítés
közvetlen közelében hangszórót
rejtettek el, illetve a kert különböző pontjaira kamerákat szereltek. A kertbe ezután a gazda
kiengedte a tesztben aktuálisan
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részt vevő kutyát. Egy-egy alkagazda tartózkodott), mint az ismelommal a kutyának egyféle ugaretlen kutya hangja hallatán (megtássorozatot játszottak vissza, és
jegyzendő, hogy a hangok mindig
felvették az alany viselkedését a
ugyanonnan, a kerítés felől halvisszajátszás előtt, közben és után.
latszottak). Az alanyok leginkább
Minden alanynak négyféle ugaaz ismeretlen kutya ugatása esetén
tást játszottak vissza négy teszt„válaszoltak” maguk is ugatással.
alkalom során, különféle sorrendAz eredmény jelentősége biolóben. A négyfajta ugagiai-etológiai szemtás az „ismerősség” (az
pontból az, hogy ez
alany számára ismerős,
az első olyan tanulilletve ismeretlen kumány, ahol a kutya
tya ugatása) és a „konlegmarkánsabb hangtextus” (a kerítésnél
adási formájáról (az
K82020
elhaladó
idegenre
ugatásáról) kiderült: a
PUB-I 113547
adott ugatás, illetve az
valós helyzetet hűen
egyedül, kikötve haszimuláló felállásban
gyott kutya ugatása) kategóriák
egyed- és kontextusfüggő informákombinálásával jött létre.
cióval szolgál a többi kutya számára.
Az eredmények szerint a kertben
Az ugatásról eddig tudományos és
tartózkodó kutya viselkedésére
hétköznapi fórumokon is uralkodó
mind a hallott ugatás kontextusa,
álláspontként azt tartották, hogy
mind pedig az ugató kutya ismeaz leginkább a kutya izgatottságára
rős/ismeretlen mivolta hatással
reflektáló, különösebb kommunikávan. Ha ismeretlen kutya idegent
ciós tartalmat nem hordozó hangugató hangját hallották, az alaadási forma.
nyok leginkább a kerítés közeléA kutatás állat- és emberjóléti
ben tartózkodtak. Ha az egyedül
szempontból azért is érdekes, mert
hagyott idegen kutya hangját játa zajszennyezés kategóriába tartozó,
szották vissza, az alanyok a ház
a szomszédokat bosszantó ugatások
közelében maradtak. Amikor az
megértéséhez és kezeléséhez köthető.
ismerős kutya ugatásait hallotAhogy a csoport kimutatta, a kutya
ták, az alanyok gyakrabban pilszámára az elhaladó idegenelantottak a ház felé (ahol
ket kísérő ugatások erős
az ismerős kutya és a
információtartalommal
bírnak, őket reagálásra,
ugatásra ösztönzik. Ezzel
szemben a kutyák csak
gyenge reakciót mutatnak az egyedül hagyott
kutyák ugatására. Vagyis kutyaszempontból az
idegenekre adott ugatás
fontosabbnak tűnik – ha
tehát csökkenteni akarjuk a kutyák ugatási aktivitását, érdemes őket
amennyire lehet, izolálni
egyrészt az utcai forgalom látványától (például
hátsókerttel, nem átlátszó
kerítéssel), másrészt az idegeneket ugató többi kutya hangjától is, például lakásban tartással.
Az egyedül hagyott kutya ugatása
viszont főként ember számára releváns, jól felismerhető hang korábbi
tanulmányaik alapján is, és „túlzásba
vitt” megjelenése valóban jelezheti
egyes szeparációs szindrómák meglétét az állatnál.
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Forrás: ELTE Etológia Tanszék kutatócsoportja
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Az autoszomális – vagyis a testi és nem az ivari kromoszómákhoz
kötött – gének mindegyikéből két
példányt öröklünk, egyet az édesanyánktól, egyet pedig az édesapánktól. Ezek csaknem mindegyike ki is
fejeződik a szervezetünkben, kivéve
a génjeink egy kisebb csoportját: körülbelül 80–100 olyan génünk van,
amelyeknek csak az egyik szülőtől
származó példánya lesz aktív. Ezt a
jelenséget nevezik genetikai bevésődésnek – angolul genomic imprinting
– és ennek hátterében az úgynevezett
epigenetikai folyamatok, vagyis a
DNS metilációja és a hisztonfehérjék
módosulásai állnak. Olyan változások tehát, amelyek nem érintik a
DNS bázissorrendjét.
A monoallélikus – vagyis vagy csak
az anyai, vagy csak az apai génváltozatról történő génkifejeződés – az
emlősökben nagyrészt az embrionális
növekedés és fejlődés szabályzásában
játszik szerepet (ilyen folyamat például a méhlepény kialakulása a nőkben).
Egyre nagyobb kutatói érdeklődés
övezi emellett azokat a példákat is,
amikor a genetikai bevésődés hatásai
nem a szülést megelőző, hanem a születést követő fejlődési folyamatokban
nyilvánulnak meg. Ezekről a folyamatokról ma még viszonylag keveset
tudnak a szakemberek: nemrég sikerült például először bizonyítani, hogy
a monoallélikus génkifejeződés az
első menstruáció időpontjának meghatározásában is szerepet játszik. A
Cambridge Egyetem munkatársai John
Perry vezetésével a Nature-ben megjelent cikkükben számoltak be róla,
hogy egyéb tényezők mellett a genetikai bevésődés is befolyásolja, hogy
kinél mikor érkezik el a serdülőkor.
A kutatáshoz világszerte több mint
180 000 nő adatait használták fel. Öszszesen 123 olyan génváltozatot sikerült azonosítani, amelyek kifejeződése
egyértelmű összefüggést mutatott az
első menstruáció időpontjával. A 123
génváltozatból 6 esetében tapasztalták
azt, hogy a genetikai állomány azon részeire esnek, ahol érvényesült a bevésődés, vagyis a szüleinktől örökölt kétféle
génváltozatból vagy csak az anyai, vagy
csak az apai allél fejeződött ki.

A tanulmány szerint az anyai és
az apai génváltozatok egyaránt hatással vannak az első menstruáció
időpontjára, de nem egyforma mértékben: az anyai és az apai gének
hatása az adott családtól függően
jobban vagy kevésbé érvényesül. A
lánygyermekek fejlődési ütemét
tekintve eszerint biológiai jellegű konfliktus áll fenn a szülők
között. John Perry a Nature
riporterének kérdésére részletesen is kifejtette, hogy milyen,
még a gyermek születése előtt
érvényesülő okok állhatnak
emögött. „A monoallélikusan kifejeződő anyai és apai gének
között fennálló genetikai
konfliktus okai egyelőre
igen vitatottak. A legnépszerűbb és a helyzetet evolúciós szempontból
megközelítő elmélet szerint az apai gének érdeke, hogy a fejlődő embrió
minél több anyai erőforrást
hasznosítson, vagyis minél
gyorsabban növekedjen. Az
anyai gének kifejeződése viszont ellensúlyozza az apától
származó gének hatását, és ez
abba az irányba hat, hogy a gyermek ne
tudja korlátlanul felhasználni az anya
erőforrásait. Ennek az lehet a célja,
hogy az anyának a jövőben is meg felelő
esélyei maradjanak a további utódok kihordására.”
Hozzá kell tenni, hogy az első
menstruáció időpontjának szabályozása egy igen összetett feladat,
amelynek csak egy kis szeletét jelentik a bevésődött – azaz az ivarsejtekben epigenetikai módosuláson
átesett – anyai és apai gének. Vagyis
korántsem csak a most azonosított
123 génváltozat, hanem feltehetően
több ezer génvariáns együttes hatása
dönti végül el, hogy egy lány 8, 10
vagy éppen 16 éves korában kezd-e
először menstruálni. Ezek az öröklött
tényezők rendkívül sokféle biológiai
útvonalon és folyamaton keresztül
érvényesülnek, amelyek összességéből ma még csak viszonylag keveset
értenek a kutatók.
A kutatás orvosi szempontból azért
lehet jelentős, mert ismert, hogy az
első menstruáció időpontja többféle,
az élet során csak később kialakuló
kórkép, például a kettes típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri
betegségek vagy az emlőrák kiala-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

GENETIKA

Szül k, gének
és a menstruáció

kulásával is összefügg. A korábban
serdülő lányoknál magasabb az iménti kórképek kockázata, így minél
pontosabbá válik az első menstruáció
időpontját meghatározó genetikai tényezők ismerete, annál nagyobb esély
nyílik majd a betegségek megelőzését
célzó beavatkozások kifejlesztésére.
„Attól egyelőre elég messze vagyunk,
hogy teljes képet alkossunk a serdülőkor
beindulását szabályozó génekről. A mostani eredményeink alapján több millió nő
adatainak feldolgozására lenne szükségünk ahhoz, hogy azonosítsuk a folyamatban szereplő gének döntő többségét”
– mondta Perry.
Tudnunk kell azt is, hogy a serdülőkor kezdetének időpontját korántsem
csak a gének, hanem a környezeti tényezők is igen jelentős mértékben befolyásolják. Ide tartozik a táplálkozás,
a mozgás vagy a lányokat érő stressz
mennyisége. „Az első menstruáció időpontját tekintve fontos tényező például a
testsúly. A túlsúlyosabb lányok rendszerint korábban érnek az átlagosnál, így
ez is egy igen jelentős és nem pusztán
a gének által meghatározott tényező” hangsúlyozta Perry.
Forrás: http://www.nature.com/nature/journal/
vaop/ncurrent/full/nature13545.html
ÉS
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K109227
PUB-I 111137

RPHA 17
Kutatócsoportunk immáron ötödik éve végez el munkálatokat annak érdekében, hogy a régi magyar irodalom verses szövegei elérhet k legyenek
a világhálón adatbázisba foglalva. Jelenleg a XVII. századi
magyar nyelv verses szövegek sok szempontú – internetes formában elérhet –nyilvántartásba vételén
dolgozunk.

A

XVI.
századi
magyar nyelvű verses szövegek adatbázisa
már korábban elkészült (Répertoire de
la poésie hongroise ancienne, http://
rpha.elte.hu, a továbbiakban RPHA
16), így a XVII. századi repertórium
mind ehhez, mind az európai verses
adatbázisokhoz illeszkedni kíván,
hiszen így nyújthatunk lehetőséget a
komparatív jellegű vizsgálatokra.
Több szövegváltozat

A XVI. századból körülbelül 1 500
darab magyar nyelvű verses szöveg
maradt ránk. A XVII. században
ez a szám már feltehetőleg eléri a
15 000-et is. Adatbázisunk célja,
hogy a XVII. században létrejött
magyar nyelvű versanyagon kívül
minden olyan verses szöveget is rögzítsünk, amelyet a XVII. században
lemásoltak. Mivel a XVI. századi
verses szövegek legnagyobb része
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i lyen,
hosszú távon
ele n ge d hetetlennek tűnik, hogy a
már meglévő RPHA 16 és a készülő RPHA 17 összeillesztésére sor
kerüljön. A régi magyar irodalom
tanulmányozása során számolnunk
kell azzal is – még jobban, mint a
többi korszak esetében –, hogy a szövegek kéziratosan és nyomtatásban
is számos szövegváltozatban léteznek. Mivel ezeknek a szövegváltozatoknak igen gyakran nagyon eltérő
jegyei vannak (például változó strófaszám vagy cím), ezért az RPHA 17
rögzíteni szeretné a versek összes
szövegváltozatát, s ennek érdekében

2014/37

minden egyes – kéziratos és nyomtatott – forrást fel kell dolgoznunk. Így az adatbázisba foglalt
szövegváltozatok, illetve források
száma előzetes becsléseink szerint
elérheti akár a 150 000-et is. Nyilvánvaló, hogy ilyen nagyszámú
szövegváltozat feldolgozása
hosszú időt igényel, ezért az
első három év kitűzött célja
az, hogy egy korpuszon
belül gróf Balassa Bálint verseinek feldolgozásával készítsünk
egy mutatványt, egy úgynevezett
béta-verziót, amely az eddig lefektetett elméleteinkről, elgondolásainkról megmutatja, hogy működőképesek-e, illetve hogy szükséges-e
valamilyen változtatás.
Az RPHA 17 a szövegváltozatok
nagy száma ellenére igyekszik „felhasználóbarát” maradni. Az átláthatóság kedvéért az úgynevezett egyedi

tővé váljék a magyar irodalom e
kevésbé ismert korszakának minden
fennmaradt verse.
A repertórium verstani része – a már
kifejtett alapstruktúrával összhangban
– a verseket a metrikai szempontból releváns jegyek összegeként írja le. Nem
törekszünk tehát arra, hogy olyan gyűjtőkategóriákba soroljuk őket, mint például az időmértékes, vagy a hangsúlyos
kategória, hanem csak regisztráljuk a
meglévő releváns jegyeket. Ilyen releHálózatszer szerkezet
váns jegy lehet például a rím, a monA természettudományok terén –
dattani párhuzamosság, a cezúra
gondoljunk akár a rendszervagy a refrén, de természetani táblázatokra – a legtesen a legtöbb verses
több esetben jól alkalszöveg ezek közül
mazható az adatok
minden valószínűrendezésére a faséggel egyszerre
struktúra. Az irotöbb tulajdonságd a lomt udom á ny
gal is rendelkezik.
legtöbbször utólag
Minél több tulajlétrehozott renddonság található
szerekbe igyekszik
meg egy szöveg
befoglalni az egyes
esetében, annál
irodalmi szövegeinkább eltolódik a
ket (például műfaji
vizsgált szöveg a
vagy verstani rendprózától a versesség
szerek), s ezeket szinfelé. Az RPHA 17
tén a fa-struktúra severstani része lehetővé
gítségével ábrázolja. A etr
teszi a tudományos igéG
08
yö
4)
17
ng
70 nyű metrikai vizsgálatokorai magyar irodalmi szö- czi Ka
2–
1
6
y
9
6
ösi I
stv á n (162 kat, s emellett a középiskolai
vegek sajátos tulajdonsága vi- ta Szidónia (1
szont, hogy a többségük nem illesztoktatásban is jól hasznosítható lesz, hihető be pontosan az utólag létreho- kok minél pontosabb megőrzésére. szen a versesség összetevőit, alapjegyeit
zott rendszerekbe. Éppen ezért az Ezt azért is tartjuk különösen fon- lehet átláthatóan megtanítani a korai
adatbázisunk hálózatszerű szerkezet- tosnak, mert – noha a XVII. szá- magyar szövegek segítségével.
tel rendelkezik, ahol a hálózatokat a zad verseinek többsége megjelent
Az adatbázis utolsó két része egy iroszövegek tulajdonságainak esetleges már kritikai kiadásban – hálózati dalomtudományi problémát vizsgál
egyezése hozza létre.
kiadásban csak a kánon csúcsa volt két aspektusból. A XVII. századból
Az adatbázisba felvett, szövegekből elérhető. A kétlépcsős szövegrög- ránk maradt magyar nyelvű szövegek
kinyerhető tulajdonságokat releváns je- zítés lehetővé teszi, hogy akár a tu- műfaji szempontból nem – illetve nagyeknek nevezzük, ugyanis az RPHA dományos kutatások, akár a kö- gyon ritkán – illeszthetők be az iroda17 nem előre elkészített kérdéssor se- zépiskolai oktatás, vagy otthoni lomtudomány által utólag létrehozott
gítségével rendezi struktúrába a ver- olvasók számára is könnyen elérhe- műfaji rendszerekbe. Ennek oka az,
sek egyes jellemzőit, hanem
hogy a magyar irodalom műfaji
mindig azokat a legkisebb
Az adatbázis hálózatszer
rendszere a XVII. században még
összetevőket vizsgálja, meszerkezete
alakulóban van: a nyugat-európai
lyek az adatbázis szempontjáhatásokkal is számolnunk kell, és
ból fontosak, relevánsak.
az egyedi, tipikusan magyar sajátosságok még folyamatosan születNégy részterület
nek, változnak, alakulnak. Éppen
Készülő repertóriumunknak
ezért a korra még nem jellemző
négy részterülete van, meegy megszilárdult irodalmi termilyekkel külön kutatócsopornuskészlet. De akkor hogyan letok foglalkoznak, ezek a köhetne a XVII. századi verseket
vetkezők: textológia (PTE),
műfajilag jellemezni? Ennek a
verstan (ELTE), qualitas
problémának az áthidalására tesz
(SZTE), és konnotációs tábkísérletet az RPHA 17 qualitas és
lázat (SZTE-ELTE-KE).
konnotációs táblázat nevű része.
Az adatbázis textológiai részében a
szövegek azonosítása és a versszövegek rögzítése található meg. Az azonosítás az általános adatokat tartalmazza, például a vers lelőhelyét, címét, szerzőjét, a keletkezés évét stb.
A szövegrögzítés kétlépcsős: egyrészt látható lesz a szövegváltozat
forrásának fotója, másrészt átiratot
is közlünk, mely – az irodalmi szövegek tudományos kiadásának
alapelveivel összhangban – törekszik az archaikus és a nyelvjárási ala-

P

)

adatlapokon minden vers minden
előfordulását (forrását) külön leírjuk,
s az egyazon vers változatait tartalmazó egyedi adatlapokat úgynevezett gyűjtő adatlapon összesítjük. A
gyűjtő adatlap bevezetésével egy
vers különböző szövegváltozatainak összekapcsolódását is jelezni
tudjuk, s ezáltal az is látható lesz,
hogy egy-egy vers mennyi forrásban maradt ránk.
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Az RPHA 17 qualitas részében a történeti poétika módszerével a szövegekben fellelhető, elsősorban önmagukra a szövegekre, vagy a verses szövegek elkészítésére vonatkozó kifejezéseket, állításokat keressük és gyűjtjük össze. Ha egy szövegváltozat élén
szerepel például a história kifejezés, akkor ez rögzítésre kerül az adatbázisban, hiszen a vers szerzője, másolója,
vagy épp a kiadója fontosnak tartotta,
hogy ezzel a terminussal jelölje a művet. Ha minden olyan, a versekben
fellelhető irodalomtudományi (legyen
az poétikai, retorikai, vagy grammati-

Zrinyi Miklós (1620-1664)

kai) minősítést rögzítünk, amelyek a
kialakulóban lévő elméleti kifejezéseket jelölik, akkor a munka végeztével
egy szótárat is kapunk, mely a korai
magyar irodalom elméleti nyelvét, terminusait tartalmazza, s amelyeket eddig nem ismerhettünk.
A konnotációs táblázat már konkrétan a
műfaji problémára keresi a választ, de
anélkül, hogy egy – esetleg a korban nem
is létező – műfaji kategóriába helyezné a
verseket. Az itt felvett releváns jegyek
olyan tulajdonságai a szövegnek, melyek
egy esetleges műfaji besoroláskor fontosak lehetnek, de meglévő műfaji rendszer
hiányában csak utalhatnak ezekre.
E rész összegyűjti a versek releváns
jegyeit egyrészt a retorika felől (például mi a beszédneme, honnan vesz ér1160
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veket, melyek a domináns trópusok és
alakzatok stb.), másrészt a praktikus
jellemzőket vizsgálja (például kik a
szereplők, van-e benne történet, mely
idősíkban játszódik stb.), harmadrészt
pedig magában foglalja a toposzok
vizsgálatát is.
Toposzok regisztrálása

A toposzok regisztrálását azért tartjuk fontosnak, mert egyrészt utalhatnak az antik irodalom óta közismertnek minősülő szövegelemekre,
azok ismeretére, másrészt az ekkor
esetlegesen először megjelenő motívumok közül a későbbi korokban számos olyan van,
mely toposszá válik. A
XVII. század toposzainak
rögzítése, megismerése jelentősen támogathatja a
nemzeti irodalmunk legismertebb darabjainak mélyebb megértését is (például
a Himnuszt, a Szózatot, a
Nemzeti dalt).
A XVII. századi magyar
vers repertóriumának elkészítése nyilvánvalóan évtizedes
munka, ám a hálózatos adatszerkezetnek és az internetes
felületen megjelenő szövegbázisnak köszönhetően a végeredmény egy átfogó, szabad
hozzáférésű és interaktív
adatbázis lesz, amely kiváló
alapot képez a tudományos
kutatások számára.
A szövegváltozatok forrása
mellett hozzáférhető lesz ezek
átirata, illetve a fontosabb általános adatok is, s emellett az adatbázis a metrikai tulajdonságok, az elméleti reflexiók, a retorikai és műfaji sajátosságok sok szempontú kereshetőségét is garantálja. Úgy gondoljuk,
munkánkat nem csak az irodalomtudomány hasznosíthatja, hiszen az adatbázis a felvett adatok miatt fontos lehet például a történettudományi, néprajzi vagy kulturális antropológiai
vizsgálatokhoz is.
Fontos célunk, hogy a tudományos
igényű munka a középiskolai oktatás
számára is segédanyagként szolgálhasson, s nem utolsósorban minden érdeklődő számára elérhetővé tegye a
magyar kultúra alapjait jelentő korai
magyar nyelvű verses szövegeket.
HEVESI ANDREA
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ÉT-ETOLÓGIA
Színváltó ráják

Magyar kutató, Ari Csilla, ördögráják kutatásával foglalkozik Floridában. Öt, az Atlantis Akváriumban
élő ráját figyelt meg és észrevette,
hogy a halak hátán, úszóján és fején
néhány percre fehér jegyek tűnnek
fel táplálkozás előtt és szociális interakciók közben. Mivel a test színezete
az ördögráják faji és egyedi azonosításának, egyedszámbecslésének, valamint a vándorlásuk követésének
alapja, fontos lenne megérteni, mi
okozza a színváltozást. A kutató feltételezése szerint a kommunikációban lehet szerepe.

Az akváriumi példányok közül
kettő az atlanti ördögráják (Manta
birostris) közé tartozik, a másik három viszont valószínűleg egy még
nem elismert, kisebb méretű rokon
fajhoz. Az atlanti ördögrája akár
hét méteres úszófesztávolságú, 1,4
tonnás porcos hal. Testméretéhez
képest a halak között az egyik legnagyobb aggyal bír. Óriási úszóival
szinte szárnyal és a táplálékát –
planktont, garnélákat, kisebb halakat - tereli a szájába. A bálnákhoz
hasonlóan időnként kiugrik a vízből, egyelőre nem tudni pontosan,
miért. Egy-két utódja egy évig fejlődik a testében, elevenen jön világra. Lassú szaporodása miatt fokozottan veszélyezteti a környezetszennyezés, a halászhálókba gabalyodás és a kínai gyógyászat miatti
célzott halászás. Nagy mérete miatt
csak néhány akvárium tartja, szabadon élő példányait pedig gyors
úszásuk miatt nehéz követni, ezért
különösen nehéz a kutatása.
Kubinyi EniKő

V É D J Ü K M E G A TA L A J T !

VASSAL A SZENNYEZÉS
ELLEN
Szennyezzük a vizeket, a leveg t – és, bár erre keveset gondolunk,
a talajt is. Hiszen a talajra ömlenek, folynak ki az anyagok, oda
mosódnak bele, ott halmozódnak fel. Mit lehet csinálni, ha megtörténik a baj, ha a szennyezés már a talajba került? Ilyenkor lép
színre a remediáció, és annak új Jolly Jokere: a vasgél.
élszerű talán a remediáció fo- laj és talajvíz kerül előtérbe. Sajnos az alapján) talajhoz kötött élelmiszertergalmának ismertetésével kez- anyagok ritkán maradnak a szennye- melésből származik.
A folyamatosan növekvő emberi
deni: latin eredetű szó, jelenté- ződés helyén, különböző transzportse: meggyógyítás, leggyakrabban folyamatoknak köszönhetően más igényeknek eleget téve a természetes
szennyezett talaj, talajvíz kezelésére, közegekbe is eljuthatnak, így a talajt erőforrásainkat egyre hatékonyabban
helyreállítására használt kifejezés. A érintő szennyezések idővel bemosód- próbáljuk kiaknázni, köztük a talajatalajt vagy talajvizet érintő szennye- hatnak a talajvízbe is és talajvízszeny- inkat is. Európa számos területén a talaj túlhasznált és visszafordíthatatlaződések többféle forrásból származ- nyezőkké válhatnak.
nul károsodott a nem megfelelő talajhatnak, de szinte mindig valamilyen
kezelésnek, ipari tevékenységeknek, a
Életünk alapja
emberi tevékenységhez kötődnek
Ha a talajról beszélünk, mindenki- szennyezéseknek és eróziónak kö(ipar, mezőgazdaság) és nagyon változatosak lehetnek. A sokféle szennyező nek a földkéreg külső termékeny réte- szönhetően. A több mint 200 éve
anyag és a szintén összetett környezeti ge jut az eszébe, de a valódi jelentősé- végbement iparosodás következtében
jellegek a remediációs eljárások széles gével kevesen vagyunk tisztában. A Európában elszennyeződése széles
körben elterjedt problémává
választékát eredményezték.
nőtte ki magát.
Ilyen eljárások például az adszorpciós technológiák, ahol
A helyzet Európában
a szennyező anyagot egy arNehéz meghatározni a talajra alkalmas felületen kötik
szennyezettség valódi mérmeg, az oxidációs eljárások,
kezelt
tékét, mivel számos eurómelyek leginkább szerves
talajvíz
pai országnak nincsenek
anyagok bontására alkalmaátfogó adatai, illetve mert
sak. A redukciós eljárásokkal
szennyezett remediációs
az Uniós törvényhozás még
hatékonyan lehet kezelni hafal
talajvíz
szennyez
nem tette kötelezővé a taglogén- (leggyakrabban klór-)
forrás
államok részére a szennyetartalmú szerves szennyezőzett területeik felmérést.
ket vagy akár nehézfém
A talajvíz szennyez dése, illetve kezelése remediációs fallal
Becslések szerint megközeszennyezéseket, levegőztetéssel vagy buborékoltatással az illé- talajt részben az élet hozta létre, azon- lítőleg 3 millió szennyezett terület van
kony anyagokat lehet kivonni a talaj- ban a ma ismert élet nem létezhetne Európában és a leggyakrabban előforból és a talajvízből és biológiai úton, talaj nélkül, nélkülözhetetlen közege duló szennyező anyagok a nehézfébaktériumok vagy növények segítsé- az elemi körforgásoknak, az óceánok mek és az ásványi olaj. Ezen területek
gével is kezelhetők bizonyos szennye- mellett a második legnagyobb CO2- egy része nem igényel sürgős beavatzések. A felsoroltakon túl még számos megkötő, és mivel a szárazföldi élet kozást, azonban nagyjából 250 000
eljárás létezik és a fejlesztéseknek kö- alapjául szolgál, így a mi életünknek is területen szükség lenne erre. Annak
szönhetően a remediációs eljárások az alapja: majdnem az összes ember ál- ellenére, hogy sok ipari üzem csöktal felhasznált élelmiszer, üzemanyag, kentette a szennyező anyag kibocsátászáma egyre nő.
Bár emberi tevékenységből szárma- rostanyag a talajból származik. Az sát és a legtöbb tagállamban törvézó szennyezés érintheti a levegőt, fel- Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Vi- nyek szabályozzák az ipari hulladékszíni és felszín alatti vizeket vagy akár lágszervezet (FAO) szerint a globális kezelést és baleset megelőzést, sajnos a
a talajt, remediációs szempontból a ta- élelmiszer-ellátmány 99%-a (kalória közelmúltban történt események,
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mint a Németország ipari területeit
érintő árvizek, vagy a magyarországi
vörösiszap-katasztrófa azt mutatja,
hogy mindig fennáll a veszélye újabb
területek szennyeződésének.
A szennyezések egy másik fontos
forrása a mezőgazdaságban használt
növényvédőszerek és műtrágyák túlzott használata. Az egyre növekvő
mezőgazdasági területek és intenzívebb termesztési stratégiák hozzájárulnak a műtrágyák és növényvédőszerek fokozottabb használatához. A túlzott műtrágyázás a talajvíz
nitrát- és foszfáttartalmának megnövekedését okozza, ezek az anyagok
elősegíthetik az állóvizek eutrofizációját (a megnőtt tápanyagtartalomnak köszönhetően az algák túlszaporodnak), de közvetlenül is veszélyeztethetik mind a haszonállatok, mind
az ember egészségét. A nitráttartalmú
víz fogyasztása okozza az úgynevezett kék csecsemő szindrómát,
ugyanis a nitrát a szervezetünkben
nitritté alakul, ami az oxigénszállítást
végző hemoglobinhoz
kötődik és fulladáshoz
vezethet. A szervezetbe került nitrit további
kockázatot jelent, mivel rákkeltő nitrózaminokká alakulhat.
A növényvédőszerek
sok esetben halogéntartalmú, általában klórozott szerves vegyületek,
amelyek túlzott menynyiségben alkalmazva
nem csak a kártevőket,
hanem a természetes
ökoszisztémákban fontos szerepet betöltő élőlényeket is elpusztíthatják. Ezek a vegyületek
általában nehezen bomlanak le a természetben és – habár önmagukban
nem veszélyesek az emberre – a természetben történő átalakulásuk során
azzá válhatnak. Egy példa a
növényvédőszerekben rejlő kockázatokra az atrazin esete. Az Egyesült Államokban és Ausztráliában a mai napig az atrazin a legnagyobb mennyiségben felhasznált növényvédőszer, az
Európai Unióban azonban 2004-től
kezdve betiltották a használatát. A talajban néhány hónap a bomlási ideje,
ha viszont bejut a talajvízbe – márpedig idővel bemosódik – akkor a bom1162
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Szennyezett területek megoszlása megyénként (FORRÁS: MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA, 2013)

lása nagymértékben lassul. Az Európai
Unióban az atrazin használatának betiltásához az a felismerés vezetett,
hogy megzavarhatja az állatok és az
ember hormonháztartását, fejlődési
rendellenességeket okozhat. Amerikában mindezek és annak ellenére, hogy
az atrazin a leggyakrabban kimutat-

Vörösiszap-katasztrófa, Ajka, 2010 (FOTÓ: SITA/AP)

ható szennyező az ivóvizekben, engedélyezett a használata.
A nehézfémszennyezések szintén
gyakorinak mondhatók Európában.
A nehézfémek akkor is veszélyesek lehetnek, ha csak kis koncentrációban
vannak jelen, mivel felhalmozódnak
a táplálékláncban, így akár közvetve
az embert is károsíthatják. Az általuk
okozott akut mérgezések ritkának
mondhatók, azonban a szervezetbe
kerülve hozzájárulhatnak az oxidatív
stressz kialakulásához, mely hosszú távon több betegség kialakulásában is
szerepet játszhat.
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Olaj és nehézfémek

Magyarország területe 93 028 km 2,
ebből az azonosított szennyezett területek maximum 156 km 2-nyi területet foglalnak el, azonban a potenciálisan szennyezett területek
együttvéve elérhetik a 3150 négyzetkilométert. Az OKKP (Országos
Környezeti Kármentesítési Program) keretein
belül elindított szennyezett területek országos
felmérése eredményeként a FAVI-KÁRINFO
rendszerben 2010 végére
több mint 17 000 terület adatlapja szerepelt.
Hazai viszonylatban a
talajszennyezők döntően ásványi olaj és
BTEX- (benzol, toluol,
etilbenzol, xilol) komponensek. A poliaromás
szénhidrogének és halogénezett szénhidrogének szennyezőanyagként való előfordulása
kevésbé jelentős, karcinogén hatásaik miatt azonban fokozott kockázatot jelentenek. Megfigyelések alapján a szennyezett területek negyede nehézfémekkel szennyezett. A
talajvíz szennyezettsége határozott
összefüggést mutat a talaj szenynyezettségével, ebben az esetben
is az ásványi olaj és BTEX-komponensek a legjellemzőbb szenynyezők. Ugyancsak jelentős a
poliaromás és halogénezett szénhidrogének mennyisége is, azonban a nehézfémek kisebb arányban
vannak jelen.

ennek az eljárásnak is megvannak a
negatív hatásai, mivel rendkívül reaktív, az élő környezetet is károsíthatja, ezáltal az adott terület ökológiai funkcióját zavarhatja. Szintén
egy vitatott kérdés, hogy a rendkívül kis szemcseméret mennyiben jelent veszélyt az emberi egészségre,
ha levegőbe vagy ivóvízbe kerül.
A Bay Zoltán Alkalmazott
4%
Kutatási Közhasznú nonprofit Kft. Biotechnológiai Inté22%
nehézfém
zetében fejlesztették ki az
23%
cianid
úgynevezett vasgélt, azzal a
céllal, hogy megnövelje a vas
policiklusos aromás
1%
alapú reduktív eljárások hatészénhidrogének
konyságát a környezetre gya5%
ásványi olaj
1%
korolt káros hatások elkerüegyéb
lésével. Az intézeten belül
4%
fenol
számos kísérlettel sikerült
BTEX
igazolni az ugyanolyan
mennyiségű és minőségű ele40%
mi vashoz képest megnövelt
reduktivitását (szennyezőSzennyez anyagok megoszlása a talajban
anyag-bontó képesség). Szin(FORRÁS: MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA, 2013)
tén vizsgáltuk a vasgél élő
környezetre gyakorolt hatását úgynevezett mikrokozmosz rendszerekben. Ezekben a rendszerekben talajt
és a benne található rendkívül összetett mikrobaközösséget raktuk össze
vasgéllel, és a mikrobák
anyagcseréje során termelt
CO2 mennyiségének változásából következtettünk a
A vassal történő vasgél hatására. A vizsgálatok során
remediációs eljárások azt tapasztaltuk, hogy a vasgél egyh a t é ko n y s á g á n a k értelműen fokozta a CO2-termelést,
egyik meghatározó té- tehát nem volt mérgező, és azt is
nyezője a vas felülete. megállapítottuk molekuláris biológiai
Minél nagyobb felüle- módszerekkel, hogy kedvezett több
ten megy végbe a reak- baktériumtörzs szaporodásának. Öszció, annál kevesebb szességében tehát sikerült egy hatékoidőt igényel azonos nyabb és környezetbarát remediációs
mennyiségű szennye- anyagot kifejlesztenünk, mely segítheti
zőanyag lebontása. Az a jövőbeni kármentesítési eljárásokat.
ANTAL PÉTER
utóbbi időben elterjedt
egyik fejlesztés a nanoméretű vasszemcsék al- A cikkben említett vasgéllel kapcsolatos kukalmazása, melynek tatások a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001
köszönhetően a vas faj- azonosító számú Nemzeti Kiválóság Proglagos felülete, tehát az a ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói szeméfelület, melyen a szeny- lyi támogatást biztosító rendszer kidolgozányező anyag bomlása sa és m ködtetése konvergencia program
végbemehet, döntően cím kiemelt projekt keretében zajlott. A
nagyobb a hagyomá- projekt az Európai Unió támogatásával, az
BAY-BIO-ban fejlesztett vasgél
nyos vas alapú eljárá- Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásáképei különböz nagyításokban
sokhoz képest. Sajnos val valósul meg.

Az OKKP indulása óta (1996)
2010-ig költségvetési forrásokból
több mint 500 területen valósult
meg kármentesítés, ami pozitív
előrelépést jelent, azonban azt is
mutatja, hogy még számos terület
szorul remediációra, éppen ezért a
remediációs eljárások fejlesztése
még mindig fontos feladat.
A megoldás:
a rozsda

A vas több szempontból is jól alkalmazható
remediációs technológiákban: viszonylag
nagy mennyiségben
van jelen, a földkéregben a negyedik leggyakoribb elem, egyaránt alkalmas lehet
adszorpciós, oxidációs
és redukciós eljárásokra. Oxidációja során
képződő vasoxid-kristályok (rozsda) térfogata nagyobb az elemi
vasénál, ezáltal viszonylag nagy adszorpciós felületet biztosít. A létrejött vasoxid
képes komplexeket képezni nehéz-fémekkel
és azénnel, ezáltal csökkenti a továbbterjedés
kockázatát.
A vassal történő
oxidációs eljárások a
Fenton- reakc ió ra
alapulnak, mely egy
gyökképződéssel járó reakció, ebből kifolyólag rendkívül
hatásos. A gyökképződés és a különböző
komponensek (Fe2+,
Fe 3+, H 2 O2) miatt
ezt az eljárást terepen nem alkalmazzák, inkább a szenynyezett közeget termelik ki és a környezettől elszigetelten
kezelik.
A redukciós eljárások arra alapulnak,
hogy az elemi vas Fe2+,
majd Fe3+ ionná oxidálódik, közben elektronokat ad le, melyek

redukcióban vehetnek részt. Ilyen
eljárások során a reakció, mely során a szennyező anyag redukálódik
(elektront vesz fel) az elemi vas felszínén megy végbe. A redukcióra
alapuló remediációs eljárások célvegyülete leggyakrabban valamilyen
halogéntartalmú növényvédőszer
vagy vegyszer.
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I N T E R J Ú S O LY M O S I J Á N O S S A L

a hét kutatója

MERRE TART
A MAGYAR RIPAR?
Folynak a tárgyalások Magyarország csatlakozásáról
az Európai

rügynökséghez. Az ESA egyik legfonto-

sabb szakmai feltétele, hogy megfelel szint
runk legyen. Sokak számára meglep

ripa-

lehet, hogy

hazánkban egyáltalán létezik ilyen iparág, pedig
egyik vezet képvisel je, a BHE Bonn Hungary, számos egyedi eszközt gyárt és szállít a világ különböz
területeire. Solymosi János rtechnológiai igazgatóval a magyar

ripar helyzetér l és lehet ségeir l
beszélgettünk.

– Honnan jött az űrkutatás iránti
érdeklődése?
– Gyerekkorom óta érdekeltek a
csillagok, a távoli világok. Érdekelt,
hogy miként lehet kommunikálni
akár millió kilométeres távolságból.
Első munkahelyemen, a KFKI-ban
speciális műszereket fejlesztettünk a
kutatók számára. 1983-ban kerültem át a Műszaki Egyetem Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszék
Űrkutató Csoportjába. A híres 708as labor évtizedekig az ország egyik
vezető űrtechnológiai műhelye volt,
több világszínvonalú szakembert
adott a nemzetközi high-tech iparnak és kutatásnak. Akkor már elkezdődött a magyar űrkutatás egyik
legnagyobb presztízsértékű projektje, a VEGA-Halley program, melynek fő célja – a történelemben először – a Halley-üstökös meglátogatása volt. Nemzetközi szintű űrtechnológiát fejlesztő csapat tagja
lehettem, komoly kihívást jelentő
feladatokat kellett megoldanunk.
Hálás vagyok a sorsnak és a szakmailag és emberileg is kiváló kollégáimnak, hogy ennek mind részese lehettem. Még ma is az ott megtanul1164
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tak adják a szakmai mércém alapját.
A kilencvenes évek elején forrás
nélkül maradt a magyar űrkutatás,
amelynek az lett a következménye,
hogy a magasan képzett kollégák
egy része külföldre ment. Lehetőséget kaptam, hogy Münchenbe menjek fejlesztőmérnöknek egy ismert
high-tech céghez, melynek német
tulajdonosával úgy döntöttünk,
hogy Budapesten létrehozunk egy

kutató, fejlesztő céget, amely hivatalosan 1991 júniusában alakult meg.
Az azóta eltelt több mint húsz évben
a cég tulajdonosi struktúrája átalakult, a tulajdonosi kör ma már
100%-ban magyar.
– Ebben már voltak űrrel kapcsolatos
tevékenységek?

2014/37

– Űripari termékekkel közel húsz
évvel ezelőtt először Indiában jelentünk meg. Berendezéseink szinte
szabványos eszközök lettek a kinti
földi követőállomásokon. Ennek révén számos más eszközt is készíthettünk. Például részt vettünk India első holdprogramjában a Chandrayan1-ben és a mi berendezéseinkkel veszik a pár hónappal ezelőtt indított
Mars-szonda által küldött jeleket.
– Június közepén a Nemzetközi
Űrállomás külsején elhelyeztek egy
berendezést, amit szintén önök készítettek. Hogy kerültek oda?
– A Nemzetközi Űrállomás (ISS)
deklaráltan a békés együttműködés
szigete. Itt a legnagyobb egyetértésben és egymás segítésével dolgoznak
együtt az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Japán kutatói és
mérnökei. Kaptunk egy felkérést,
hogy fejlesszünk ki és gyártsunk le
egy speciális mikrohullámú kommunikációs modult. Áprilisban vitte
fel a Progressz teherűrhajó a berendezésünket, és június 19-én egy űrséta keretében a Zvezda-modul külső felületére szerelték fel, és be is
üzemelték.

– Miért van erre szükség?
– Az ISS körülbelül 380 km-es magasságban kering, és 90 perc alatt
kerüli meg a Földet. Egy-egy földi
állomás fölött mindössze 4-8 percig
látható, ennyi ideig lehet vele közvetlenül kommunikálni Ezért az
oroszok, a NASA és az európaiak is
geostacionárius pályán keringő (ál-

– Jól tudom, hogy amerikai
műholdakon is működnek
berendezéseik?
– Valóban, már közel három
éve hibátlanul működnek az
általunk fejlesztett digitális
berendezések két amerikai
kommunikációs műhold fedélzetén. Az általunk készí-

landóan a Föld egy adott pontja fölött lévő) átjátszó műholdakat használnak. Három ilyen hold már folyamatosan tudja követni az Űrállomást. Tehát az ISS-ről nem lefelé
sugároznak, hanem felküldik a jelet
az éppen látható geostacionárius
holdra, ami aztán továbbítja az adást
a Földre. A mi kommunikációs berendezésünk igen fontos része ennek
a rendszernek.
– Milyen a megítélése a magyar űrtevékenységnek és a magyar űriparnak a világban?
– A statisztika szerint eddig egyetlen
olyan eset sem fordult elő, hogy műhold vagy űreszköz magyar műszer
vagy berendezés miatt hibásodott
volna meg. Ezt tudják rólunk külföldön, és nem véletlen, hogy a hazai
űrszakma rendszeresen kap megkereséseket komoly űrprogramokban
való részvételre. Kevés nemzetnek
adatik meg, hogy berendezéseik ott
lehetnek a Nemzetközi Űrállomáson, vagy például a Rosetta űrszonda leszállóegységén, amely több
mint tíz év mélyűri utazás után – az
emberiség történetében először –
hamarosan le fog szállni egy üstökös magjára. Ezek a programok a
presztízsen túlmenően komoly
megrendeléseket is hozhatnak a hazai űrszakmának. Jók a kapcsolataink, ismernek és elismernek bennünket, komoly lehetőségeket látok
ezen a területen. Mindezek tükrében érthetetlen, hogy hazánknak
még mindig nincsen elfogadott űrstratégiája!

tett berendezés az egyik legfontosabb rendszer a fedélzeten, hiszen ha nem működik
a kommunikáció, akkor az
egész hold csak egy darab vas.
Saját sikerünkön túlmenően
ez az egész magyar űripar sikere is. Ez az első eset, hogy
magyar berendezés biztosítja
professzionális külföldi műholdak elsődleges kommunikációját.
Ezért mérföldkőnek tekinthető a magyar űrtechnológia történetében.
– Űrtechnológiai igazgatóként személyesen is részt vesz a projektekben?
– Igen, minden emberre szükség
van. Szerencsére kiváló kollégáim
vannak, akik nagyon jól végzik a
projektek napi szintű irányítását.
Személyesen áramköri tervezésben
már nem veszek részt, de a technológiát, az űrminősítési feladatokat én
irányítom, és a speciális tesztelésekben is részt veszek. Végül, de nem
utolsó sorban nekem kell vállalnom
a teljes felelősséget a projektekért.
– Társelnöke a HATP szervezetnek. Mit jelent ez?
– Alapító tagjai vagyunk a Magyar
Repülő és Űrtechnológiai Platformnak (HATP). Ez a szervezet fogja
össze a több évtizedes űrtapasztalatokkal rendelkező hazai szakemberek többségét. Vannak újabb tagok
is, de ezt a platformot repülő- és űrtechnológia termékfejlesztésre találtuk ki, és igyekszünk megőrizni azt
a magas műszaki és szakmai kultúrát, amelyet évtizedek alatt a maÉLET

gyar űrszakma megteremtett. Ezzel
szeretnénk hazánkat méltó módon
képviselni Európa és a világ űrpalettáján.
– Ön a Magyar Asztronautikai
Társaság elnöke, és tagja a Magyar
Űrkutatási Tanácsnak is. Miért
tartja fontosnak ezt a tevékenységet?
– Hosszú távon a mi szakmánk létének is alapja a megfelelő utánpótlás. Ha bármivel is tudom segíteni,
hogy a jövő űrkutatói, űripari szakemberei támogatást kapjanak, akkor szívesen megteszem. Nagyon
magas az ingerküszöbük a mostani
fiataloknak, nem könnyű motiválni
őket, hogy az űrtevékenységet válasszák élethivatásuknak. Jó dolog
látni, hogy egyetemeinken kredites
tárgyként űrtechnológia-oktatás is
folyik. A cégnél is egyik fontos célunk, hogy ha valaki ezzel akar
foglalkozni, ne kelljen elhagynia az
országot. Az Űrkutatási Tanács pedig stratégiai kérdésekben a területet
felügyelő miniszter szakmai tanácsadó testülete. Igyekszünk jó tanácsokat adni, és mindnyájan reméljük,
hogy a javaslatok meghallgatásra kerülnek.
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
AZ ISKOLÁBAN
A mindennapos testnevelés bevezetését – amely a közoktatás gyakorlatában heti 5 tanóra, vagy
3 tanóra és 2 délutáni foglalkozás keretében valósul meg – a tanulók egészsége és egészséges életre
nevelése szempontjából kiemelt jelent ség nek tekinthetjük. Ennek belátásához elegend „csak”
azt figyelembe vennünk, hogy egészségdeficitünk legf bb okozója, életmin ségünk színvonalának
egyik alapvet károsítója a mozgásszegény életmód.
ár minden megkérdezett fiatal és felnőtt az egészséget
tartja a legfőbb értéknek, ám
népegészségünket feltáró kutatások
adatai nem ezt igazolják vissza. Ebben a helyzetben a mindennapos
testnevelésre vonatkozó rendelkezés
egyértelműen pozitív és előremutató. Az egészségkultúra tervezett és
strukturált felépítése – az átfogó ismeretszinttől a szokások kialakításáig – halaszthatatlan. Ez pedig csak
az alapoktól kezdve, tervszerű és
szakszerű munkával valósítható
meg. Az egészségre nevelés terén a
testnevelés – belső értékeinek és a
gyakorlatban tevékenykedő testnevelő társadalomnak köszönhetően –
mindig is fontos szerepet játszott.
Most új helyzet van, a tantárgy új di-

B
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menzióba lépett és új minőséget
hozhat létre. A testneveléssel kapcsolatos központi elvárások és előírások
gyakorlatilag egy „stratégiai csomagot” képeznek. Olyat, amelyben a
részek egy egységes koncepció mentén, egymás hatását felerősítve képessé tehetik a műveltségi területet a
hatékonyabb egészségnevelésre, az
egészségkultúra alapjainak megteremtésére.
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérését szolgáló Nemzeti alaptanterv céltételezésének legmagasabb szintjén (I. 1. fejezet) nincs utalás a tanulók egészségére, egészségnevelésére vonatkozóan.
De a Fejlesztési területek – nevelési célok alfejezetben (I. 1.1.) kijelölt 12 közös érték egyikét – mint az előző

2 014/37

alaptantervekben is – a testi és lelki
egészségre nevelés képezi. Hivatásuk szerint ezek a közös értékek áthatják a pedagógiai folyamat egészét. Az ismeretszerzéstől kezdve, a
gyakoroltatáson-cselekedtetésen át,
az érzelmi hatás, az adott érték iránti pozitív beállítódás kiváltásáig.
Minden életkori szakaszban meg
kell találni azokat az értékközvetítő
formákat, amelyek a szükséges ismeret- és készségegyüttesek megalapozásától az egyre összetettebb
tudástartalmakkal összefüggésben,
a képesség és készségek megerősítésére, hatékonyságuk növelésére szolgálnak.
A nemzeti alaptanterv 2012 sajátos
alaptanterv. Az eddigi alaptantervektől eltérően az oktatási folyamat
minden szerkezeti elemét, a
célrendszertől a közműveltségi tartalmakig csaknem
teljes körűen meghatározza. Ebből következően a
köznevelés egész rendszerében a műveltségi területek
egységesen, a központilag
kijelölt tudáselemekkel járulhatnak hozzá az egészségkultúra fejlesztéséhez. A
műveltségi területek vonatkozó közműveltségi tartalmai alapján a tanulók átfogó ismereteket szerezhetnek az egészségről, az
egészséges életmódról. Társadalomtudományi aspektusból tárgyalásra kerül például a test és a lélek kapcso-
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lata, az életmód, az életviszonyok.
Természettudományi tárgyak foglalkoznak az egészség, betegség,
egészségmegőrzés, népegészség, az
ember megismerése és egészsége, az
egészséges táplálkozás, a káros szenvedélyek, személyi higiéné kérdéseivel. Az alaptanterv az egészségmegőrzés szempontját első helyen említve hangsúlyozza a természettudományok fontosságát. Így fogalmaz:
„A természettudományi műveltség az
egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. Az
egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet
felelős és fenntartható
alakítása a természettudományos kutatások és
azok eredményeinek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen.”
A Testnevelés és sport
műveltségi terület szaktanterve koherens rendszerben felépített egészségorientáltságot tükröző testnevelést vázol fel.
Az egészség, az egészségre nevelés mindig is
a tantárgy hívószavai
voltak, de legtöbb esetben hiányos
vagy mozaikszerű tantervi lenyomattal. Jelen szaktantervben az
egészségorientáltság valóságos rendező elvként működik, az egymáshoz szervesen kapcsolódó célszintek
megfogalmazásától kezdve a közműveltségi tartalmakkal bezárólag.
A műveltségi terület küldetése a teljes körű iskolai egészségfejlesztésben
és a tehetséggondozásban való részvétel. A tehetséggondozás mindig is
kiemelt feladata volt a testnevelésnek, a teljes körű egészségfejlesztéssel mint újszerű feladattal összefüggésben pedig joggal kap kiemelt
szerepet. A küldetés tantárgy specifikus lebontását jelenti a stratégiai
cél megfogalmazása: a tanulók
rendszeres fizikai aktivitás iránti elkötelezettségének kialakítása, az
élethosszig tartó egészségtudatos,
aktív életvezetésre történő szocializálása. Az operatív célok az iskolai
testnevelés és sport sajátos értékeit
reprezentáló hat, szervesen összetar-

tozó fejlesztési területet jelölnek ki.
Mozgásműveltség; fizikai teljesítőképesség; testkulturális tevékenységekhez kötődő ismeretek; aktív
részvétel a szabadidős-, diák és versenysportban; a személyiség érzelmi-szociális tényezőinek erősítése;
speciális prevenciós és egészségtudatos szokások kialakítása – olyan célterületek, amelyek nélkül elképzelhetetlen a küldetés és a stratégiai cél
teljesülése. Az operatív célok gyakorlati megvalósításáról a célrend-

szer utolsó láncszeme, a fejlesztési
feladatok „gondoskodnak”, a szaktanterv által kijelölt közműveltségi
tartalmak feldolgozásával. A közműveltségi tartalmak csoportosításában és konkretizálásban teljesedik
ki a szaktanterv fent említett egészségorientáltsága, és a tantárgy műveltségi területi identitásának bizonyítása. A két tartalmi egység –
Mozgásműveltség- mozgáskultúra; Ismeretek, személyiség fejlesztés – integrálja a műveltségi terület motoros,
kognitív, szociális és érzelmi, akarati személyiségfejlesztő immanens
értékeit. Valamennyi személyiségkomponensnek a közműveltségi tartalmak által kijelölt és egyenértékű
szerepe van az egészségorientáltság
érvényesítésében.
A Nat 2012 szellemiségét tükröző
Testnevelés és sport műveltségi terület
három oktatási szakaszára készült
kerettantervek (5 órás, 3+2 órás)
maximálisan szolgálják a szaktanterv célkitűzéseinek, a mindennapos
ÉLET

testnevelés keretei között történő
megvalósítását. A tematikai egységek pl.: úszás, úszó jellegű feladatok,
a Mozgásműveltség és az Ismeretek,
személyiség fejlesztés fő pilléreken belül kerülnek kidolgozása. Méghozzá
úgy, hogy az pszichomotoros tartalmakhoz rendelt elméleti ismeretek
olyan tudatos tanulási környezetet
teremtenek, amelyek kedveznek a
kívánt
személyiségtulajdonságok
fejlesztésének is. Az egészségorientált szemlélet nemcsak a Prevenció,
életvezetés, egészség fejlesztés fejlesztési feladat formájában, hanem a tematikai egységek valamenynyi feladatának tartalmi
kifejtésében jelen van.
Megállapítható, hogy a
kerettantervek alapos ismereteket, több tudást
adnak az egészségmegőrzéséhez, az egészségtudatossághoz, és követelményeikkel az egészség
iránti felelős magatartás
kialakítását támogatják.
A mindennapos testnevelés új kihívások elé állítja
a testnevelő tanárokat. A
megnövekedett óraszámok tartalmas, élményszerű, a tanulók érdeklődésének megfelelő újszerű testgyakorlati, illetve sportágakkal történő megvalósítása a kívánatos cél. Ehhez a kerettantervek
szakmailag jól összeállított, színes és
sok újszerű tartalommal járulnak
hozzá, a választhatóság biztosításával. Módszertani javaslataik egyértelműen a tanulóközpontúság elveit
tartják szem előtt. A különbözőségeket figyelembe vevő, a tanulók
aktivitására, kezdeményezésére támaszkodó differenciált oktatás a fizikai aktivitás iránti pozitív hozzáállást erősíti.
Az új minőségű egészségorientált
mindennapos testnevelés megvalósításának feltételeit a fent ismertetett
tartalmi szabályozók biztosítják. Attól tartunk, hogy a fent jelzett választási lehetőség (5, illetve 3+2 óra),
valamint a gyenge infrastrukturális
helyzet miatt ez a cél maradéktalanul nem valósulhat meg.
RÉTSÁGI ERZSÉBET
ÉS
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A BUDAI-HEGYSÉG SZÖCSKÉIR

L, SÁSK

EGYENESSZÁRNY
ÖSSZHANGZATT

Az egyenesszárnyúak rovarrendjét alkotó szöcske-, tücsök- és sáskafajok többség

népszer vé. Egy napos domboldal tavaszi tücsökzenéje vagy akár a budai kertek pirre

szi kórusa elválaszthatatlan része e tájak „összhangzattanának”. E rovarok nagys

bek, mint több más, egyébként sokkal fajgazdagabb rovarrend (bogarak, legyek, h
noha a nappali lepkékkel aligha versenyezhetnek.

Smaragdzöld sáska
(Euthystira brachyptera) hímje

B

udapest XII. kerületének legmagasabban fekvő területe – a Széchenyi-hegy, a Svábhegy és a János-hegy – a főváros lakosságának régóta kedvelt kirándulóhelye. Jókai Mór is
szívesen lakott itt, egykori kertjében találjuk ma a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület otthonát is.
A Svábhegy jelentős része mostanra
már lazán beépült villanegyeddé vált,
de még mindig maradtak kiterjedt –
részben természetvédelem alatt álló –
természetes és természetközeli részei is:
erdők, tisztások, rétek. Közülük főként
a Normafa néven ismert körzet élővilágáról esett szó gyakran az elmúlt egy év
alatt a területfejlesztési viták révén. A
természeti értékeket féltők jobbára csak
általánosságban utaltak az ott található
fontos növények és állatok veszélyeztetettségére, köztük leginkább a ritka, fokozottan védett csíkos boglárka
(Polyommatus damon) nevű ritka lepkét
említik, amely mellett egyéb lepke- és
más rovarfajok százai, ezrei is megtalálhatók. Ezek és egyéb állatok, növények
populációiból alakultak ki azok az élőlénytársulások, amelyek számunkra a
szóban forgó térség látható és rejtett élővilágát jelentik.
A Svábhegy meredek északi lejtőin –
így a Normafa környékén is – évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt a bükkösök, gyertyános-bükkösök a mainál
nyilván hangsúlyosabb szerepet kaptak.
Néhány, mostanra már apadó vízforrás is arra mutat, hogy az élőhelyek egy része – évtizedekkel ezelőtt
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– párásabb, nedvesebb mikroklímájú
lehetett. Ám, hogy naposabb tisztások, nyíltabb hegyi rétfoltok korábban is voltak, azt jól jelzik az ilyen
élőhelyekhez kötött rovarok, köztük
például a feltűnő kerepelő sáska
(Psophus stridulus) vagy a jajgató
rétisáska (Stenobothrus lineatus) jelenlegi előfordulása is. Ezek a fajok
ugyanis a zárt erdőállományt éppúgy nem viselik el, mint a növények
közül a leánykökörcsin vagy a Szent
László-tárnics.
Magyar Természettudományi Múzeum Állattára évtizedeket felölelő Normafa környéki megfigyelései lehetővé teszik, hogy az élővilág egy kis szeletét, az egyenesszárnyúakat (Orthoptera) nyomon követve
bemutassuk e rovarcsoport gazdagságát, fajszámát, összetételét a svábhegyi
Normafa-körzet területrészein. Az értékelésünk még teljesebbé válik, ha a
normafai adatokat egybevetjük Budapest egyéb részeivel vagy a még távolabbi, északi-középhegységi adatokkal
is. Valószínű, hogy a kiválasztott mintacsoportunk alapján levonható következtetések – apróbb eltérésekkel – érvényesek más, hasonló „életstílusú” rovarcsoportra, sőt a Normafa környéki
állatvilág jelentős részére is.
A különböző élőhelyfoltok nagyságban, minőségben jelentősen különbözhetnek, és ez megnyilvánul az
ott élő fajok számában is.
os, akár az Északi-középhegység
különböző tájrészletein élő fajok
számát tekintve, a Normafa-körzet élőhelyein bár szegényesebb, de még mindig jelentős fajgazdagság tapasztalható
az egyenesszárnyúak rendjében, és a fajok 8,5 százalékát kitevő védett, sőt fokozottan védett fajt is találunk itt. A

A

N

2014/37

23–37 faj a hazai Or thoptera-fauna
18–30 százalékát képviseli, közöttük
mintegy 3,0–7,7 százaléknyi a védett/fokozottan védett fajok aránya.
Egyenesszárnyú rovarokban gazdagabb, „értékesebb” részt Budapesten
csak a nyíltabb, naposabb városperemi részeken, elsősorban a Hármashatárhegyen találunk.
A példányok mennyisége nemcsak
élőhelytípusonként, hanem évenként, sőt szezonálisan is jellemző változást mutat. A Normafa-körzet kevesebb napot kapó kisebb, északi
tisztásain a négyzetméterenkénti
egyedsűrűség gyakran az 1 példányt
se éri el, miközben a svábhegyi plató
sík vagy délre hajló, szárazabb/melegebb tisztásain (például a TV-toronyhoz közeli réteken) a nyár elején
négyzetméterenként 5–10 példány is
mutatkozik. A fő kelési időszakban
(április–június) ez az egyedsűrűség a
szezon előrehaladtával – elsősorban
a rovarevő állatok hatására – rohamosan csökken és októberre már az 1 példányt sem éri el négyzetméterenként. A
szezonálisan előrehaladó egyedszámcsökkenést némileg kiegyenlíti a súlyban is folyamatosan növekedő lárvanépesség, és így a rovarevő állatok számára
fontos élelemforrás megmarad csaknem
a vegetációs időszak végéig.
A tömegesebben előforduló fajok a
tápláléklánc fontos tagjai, mivel
„nyersanyaggal” látják el a rovarevő
állatokat. Néhány ritkább, természetvédelmi törvénnyel (is) védett faj viszont állatföldrajzi, faunatörténeti jelentőségű. Közülük a hazai rovarok
óriása: a fűrészlábú szöcske (Saga pedo),
a Normafa környékén igen megritkult
eurázsiai sztyeprétisáska (Stenobothrus
eurasius), sőt a fokozottan védett szöcs-

SÁSKÁIRÓL

NYÚAK
TTANA

ok többségét hangadó képességük teszi

kertek pirreg tücskeinek nyárvégi, kora

arok nagyságuk folytán is szembet n b-

k, legyek, hártyásszárnyúak stb.) tagjai,

kénk, a magyar tarsza (Isophya costata)
melegkedvelő fajok és csak a naposabb, déli, keleti hajlatú kökörcsines–
törpe-nőszirmos tetőrészen élnek.
Az északi lejtőn (is) megtalálható további négy Orthoptera-faj külön
említést is érdemel.

A kerepel sáska testes, röpképtelen n sténye

Olaszsáska (Calliptamus italicus)

Magyarországon főleg Buda körzetében, és (újabban) a pécsi Misinán is gyakori. Feltehető, hogy Nyugatról (például
Bécs környékéről, ahol igencsak gyakori)
akár virágcsokorral is behurcolhatták,

mert. Az alsószárnyán téglavörös
színű hímje – rövid szakaszokból álló repülése közben – jól hallhatóan
„kerepel”, mintegy jelzést adva az
egyébként nehézkes, röpképtelen
nősténynek.
Orthoptera-rovarok fajszáma a Budai-hegység, a Pilis és az Északi-középhegység tájrészeiben
Az Északi-középhegyPilis–
MagyarBudaiAggtelekiség északkeleti részéből a
Visegrádi- Naszály
Cserhát
Bükk
Zemplén
ország
hegység
hegység
– P. Fontana olasz kutató
hegység
összesen
által azóta új fajként leírt
Szöcske
26
27
21
29
29
37
31
47
– endemikus faj, a NagyTücsök
4
6
3
5
4
8
2
11
hegyisáska (Pseudopodisma
Sáska
38
40
22
33
42
31
36
67
nagyi) korábban sikeres
Összes
68
73
46
67
75
76
69
125
kísérleti áttelepítéssel keVédett%
14,7
8,2
6,5
13,4
13,2
19,7
20,3
23,2
rült a Mátrából a HaSchmidt-pókszöcske (Poecilimon
schmidtii) Európában délkeleti
(pontomediterrán) elterjedésű, hazánkban védett ritka faj, az árnyasabb tisztások, erdőszélek bozótjaiban él. A Kárpátmedencében Erdélyen kívül zempléni és
még néhány szigetszerű előfordulása ismert: a Budai- és Visegrádi-hegységből,
a Dráva, a Tisza és a Fekete-Körös mentéről. A Normafa körzetében (és a Visegrádi-hegységben) elszigetelt, zárványszerű előfordulása rejtélyes jelenség.
Felmerülhet még az a gyanú is, hogy
talán Pungur Gyula rovarkutató „telepíthette” ide. Tüzetes megfigyelései,
cikkei arra mutatnak, hogy e szöcskefaj
példányait maga is tartotta (feltehetően
budapesti) tenyészetben, ahonnan –
szándékosan vagy véletlenül is – kikerülhettek a szabadba. Akárhogyan is
történt, e fajnak jelenleg is erőteljes populációi élnek a svábhegyi erdőszélek,
tisztások dús növényzetében.
Az apró termetű rőthátú virágszöcske
(Leptophyes punctatissima) egy másik hazai rejtély. Nyugat-európai elterjedésű,

Orthoptera-fajok száma Budapest különböz tájrészeiben

A

Belváros
Szöcske
Tücsök
Sáska
Összes
Védett %

2
3
2
7
0

Temet k,
parkok
12
4
14
30
0

Kertségi
övezet

Sashegy

Svábhegy

15
6
21
42
6,7

9
2
20
31
9,7

22
2
23
47
8,5

mivel előszeretettel süllyeszti tojásait növényszárakba. Ma már budai kertekben,
sőt külterületi budai utcák gyomszegélyén is előkerülnek példányai.
A kerepelő sáskának (Psophus stridulus) ugyancsak elszigetelt, kis populációját ismerjük a Harang-völgyben, ahol extrazonálisan, feltűnően
kis magasságban (300–350 méternyire) fordul elő, míg másutt hazánkban csak 600–700 méter fölött
található ez a – hazai viszonylatban
– nagytermetű, hegyvidéki sáska. A
Budai-hegységben máshol ma már
aligha él, legközelebbi biztos előfordulása a Visegrádi-hegységből isÉLET

Hármashatárhegy
24
3
32
59
15,6

Budapest
összesen
28
9
42
79
12,7

rang-völgybe, eredeti areájától több
mint 100 kilométerre. Az „új faj” a
svábhegyi Orthoptera-együttesbe jól
beilleszkedett és a szélesebb levelű,
kétszikű növények fogyasztásával
tulajdonképpen javítja a síelésre alkalmas lejtők növényzetének összetételét. A sípályán előnyösebb fűfélék ugyanis nem tartoznak a tápnövényei közé. Gyakorisága és testes
termete bizonyára kedvezően javítja
a harang-völgyi rovarfogyasztó gerinces állatok táplálékforrását is. Csökevényes szárnyú, röpképtelen, lassú
terjedését az erdők is gátolják. E sáskák
is szívesen húzódnak ki napozni a HaÉS
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TET K ÉS LEJT K
A Normafa-körzet kisebb-nagyobb kiterjedés részeinek nevei a turista-térképeken nem vagy alig szerepelnek, bár ezeket az id sebb
turisták s f képpen a síz k általában számon tartják. Vizsgálataink
szempontjából e területrészek helyzetüknek megfelel en (lejtés, égtáj, növényzet) jellegzetes Or thoptera-népességet rejtenek.
Anna-rét: A körzet nagy kiterjedés , nyílt, enyhébb lejtés része,
ezért a kirándulók kedvelt leteleped és játszóhelye, ennek megfelel en növényzete és állatvilága jóformán csak taposást t r , szegényes fajszámú. Az itt él Orthoptera-fajok száma a kevésbé zavart
peremi részekkel együtt is viszonylag gyér, azaz 8. Viszont a kiterjedt
szárazabb-naposabb él helynek megfelel en csak itt találtunk rá a
nagytermet szalagos sáskára (Oedaleus decorus). Az él hely zavartságának megfelel en a ritkább, védett fajok innen már hiányoznak, és az egyeds r ség is kicsi, augusztusban már csak 0,1–0,5
négyzetméterenként, tehát itt már csak elvétve találkozunk sáskákkal
és még kevésbé a dúsabb növényzetet kedvel szöcskékkel.
Tet -rétek: A Svábhegy tet részei (például a TV-adótorony körzetében) enyhe délkeleti, déli lejtés sztyeppréttisztásokkal tarkítottak, a
naposabb él helyeknek megfelel , gazdagabb népesség , részben
védett fajokkal büszkélkedhet. Az egyenesszárnyúakkal rokon fogólábúak rendjébe (Mantodea) tartozó imádkozó sáska (Mantis religiosa),
bár védett rovaraink között szerepel, azonban a svábhegyi naposabb
réteken nem ritka, felt n nagyságú ragadozó rovar.
Normafa-lejt : A sílesiklás f helyei – meredek északi, északkeleti
lejt k, erd - és rétfoltokkal. A védett csíkos boglárka kímélése miatt nem
vagy csak részben kaszálják. Ezért a jobbára párásabb, dúsabb növényzetet kedvel szöcskefajok többsége itt él és ezen az él helytípuson találja
meg életfeltételeit az aranyoszöld sáska (Chrysochraon dispar) is; a nagy
ivari kétalakúság miatt hímjét, n stényét akár külön fajnak nézhetnénk.
Egyetemi-lejt k: (Nagy-egyetem, Kis-egyetem): E meredek
északi, északkeleti lejt k – f ként gyertyános-bükkös tisztásrétjein –
túlnyomórészt a Norma-lejt kkel egyeznek meg az Orthoptera-fauna
tekintetében, de az árnyékt r fajok fokozottabb szerepet kapnak itt.

Magyar tarsza n sténye.
Védett Kárpát-medencei endemizmus.

rang-völgy hosszában lefutó, kopáros
gyalogösvényre, ahol nem ritkán a lesuhanó túrabiciklik kerekei alá kerülnek.
Tetemüket viszont rövid időn belül hangyák (is) hasznosítják.
mintacsoportként kiválasztott
egyenesszárnyú rovarok vizsgálata a Svábhegyen, és ezen belül a
Normafa-körzetében – az egész Budai-hegységhez képest ugyan szegényesebb, de még mindig értékes – rit-

A
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Normafa környék térképe az említett fontosabb él helyekkel
(E: Egyetemi-lejt k; N: Normafa-lejt ; S: Sigray-lejt ; H: Harang-völgy)

Sigray-lejt : Lankásabb, változatos növényzet északkeleti lejt in a
körzet leggazdagabb, 33 fajszámú Orthoptera-együttesét találjuk, amelyben az árnyékosabb és a naposabb él helyek fajai keverednek, június–júliusban akár 4–8 példányt is elér négyzetméterenkénti egyeds r séggel.
Harang-völgy: A vizsgált körzet legkiterjedtebb tájrészlete, a
meredek oldalú, északi lefutású, keskeny völgynek megfelel en különböz kitettség , változatos lejt részekkel. Fajgazdagsága 32
egyenesszárnyút jelent, összetétele lényegében a helyileg is szomszédos Sigray-lejt ével megegyez , azonban kiemelked a már említett kerepel sáska itteni, elszigetelt kis populációja. A Mátrából
1992-96-ban betelepített Pseudopodisma nagyi sáska az utóbbi egykét évtized folyamán az egész völgyben elterjedt és az Orthopteraegyüttesben helyenként uralkodó szerephez jutott.

ka és védett fajokat is tartalmazó faunát mutatott ki. A mindössze néhány
hektárnyi
területen
a
hazai
Orthoptera-fajaink 37,6 százalékát leltük föl, közöttük a hazai védett/fokozottan védett fajok 8,5 százalékát.
Mindez Budapest határán belül, részben lakott – éppen ezért fokozottan
veszélyeztetett – területek közelében.
Egyik, ugyancsak védett sáskafajunk,
az eurázsiai sztyeprétisáska a legutóbbi
1–2 évtizedben egyre kevésbé látható
és a hazai legnagyobb termetű,
ugyancsak védett rovarfajunk, a
fűrészlábú szöcske itteni előfordulása is mindössze néhány száz négyzetméternyi területre szorult vissza,
csak a naposabb területfoltokon él.
Egészében véve, a Normafa-körzet kiemelkedő természeti értékei –
orthopterológiai vizsgálataink, de
nyilván a többi élőlénycsoportok
alapján is – a Harang-völgy, a Sigray-lejtő és a Normafa-lejtő képezte
összefüggő területen összpontosul-
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Imádkozó sáska párban
( PUSKÁS GERGELY FELVÉTELEI)

nak. E terület bárminemű megbolygatása (újabb utakkal, ösvényekkel, építményekkel, fokozott
taposással) a jelenlegi természetes
környezetet, az élővilágot hátrányosan érintené.
NAGY BARNABÁS

ADATOK ÉS TÉNYEK
Életmin ség és válság

n Magyarország n EU

Férfiak és n k

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények
Javításáért (Eurofound) legutóbbi – harmadik – európai
életminőség felmérésének eredményei az életminőség
átfogó objektív és szubjektív vizsgálata mellett rávilágítanak a válság társadalmi tőkére gyakorolt hatásaira is.
Az uniós tagállamokban megkérdezett 35 ezer ember
véleménye alapján a lakosság harmadának romlott a
pénzügyi helyzete a válság évei alatt. Európa gazdasági
és társadalmi szétszakítottsága továbbra is jelentős, kirajzolódik egy északkelet-délnyugati választóvonal.
Nagyok a különbségek az északi, valamint a nyugati, a
keleti, valamint déli országok életkörülményeinek minősége között.
A társadalmi tőke szövete azokban a társadalmi rétegekben foszlik leginkább, amelyeket a válság a legjobban sújtott. Kontinensünk gazdaságilag legkiszolgáltatottabb csoportjai jelenleg a munkanélküliek, Közép- és
Kelet-Európa idősei és a gyermeküket egyedül nevelők.

Az élettel való általános elégedettség alig változott, jellemzően inkább nőtt 2007 és 2011 között, ám az országok közötti különbségek alig csökkentek: míg Bulgáriában az elégedettség átlagértéke a 10 fokozatú skálán 5,5,
addig Dániában 8,5. Az országoknak csak negyedében
nőtt az optimisták aránya, ugyanennyiben jelentősen
csökkent. Görögországban, Szlovákiában, Portugáliában és Magyarországon az emberek kevesebb mint harmada tekint optimistán a jövőbe. Dániában és Svédországban ez az arány 80%-nál is több, az uniós átlag 55%.
A jövőkép mellett a bizalom – különösen az intézményekbe vetett – is romlott a válság évei alatt. A bizalom

Id s és fiatal
Más szexuális orientációjúak
Vallási csoportok
Etnikai csoportok
Vezet k és munkások
Szegények és gazdagok
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Azoknak az aránya, akik feszültséget érzékelnek bizonyos
társadalmi csoportok között

gyengülése azonban nem írható egyértelműen a válság
rovására, hiszen a 2003 óta tartó bizalomvesztés határozottabb a 2007 óta mértnél.
Az uniós országok háromnegyedében az emberek
jobban bíznak egymásban, mint a közintézményekben. Legkevesebb bizalmat a politikusoknak – kormányoknak, parlamenteknek – és az igazságszolgáltatásnak szavaznak az unióbeliek, legtöbbet
pedig a helyi hatóságoknak. A köz ügyeit intézők
iránti bizalom hiánya legerőteljesebben a kelet-európai
országok egészen alacsony politikai aktivitásban fejeződik ki. A tanultság, a kedvező munkaerőpiaci helyzet és az ebből következő jobb társadalmi státusz növeli a bizalmi szintet.
A társadalom általános közérzetére az egyéni jólét mellett jelentős befolyással bír az is, hogy mennyire érzékelhetők a különböző társadalmi csoportok közötti feszültségek. Ebben a tekintetben óriási különbségek vannak
az egyes tagországok között. A Dániában élők alig érzékelnek feszültséget a szegények-gazdagok, vezetőkmunkások, idősek-fiatalok, nők-férfiak között vagy az
eltérő szexuális orientációjúakkal szemben. A legtöbb
dán (25, 21%) a különböző etnikai és vallási csoportok
között tapasztal ellentétet. E tekintetben a legtöbb konfliktus esélye a magyar társadalomban rajzolódik ki. Az
unión belül legtöbben nálunk érzékelik úgy, hogy vannak feszültségek a szegények-gazdagok (71%), vezetőkmunkások (60%), idősek és fiatalok (26%) között. Csehország után nálunk a második legnagyobb az etnikai
(60%), és Ciprus valamint Litvánia után pedig harmadik
(37%) az eltérő szexuális orientációjúakkal szembeni feszültséget jelzők aránya.
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2014-re belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft
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KÖZÖSSÉGI
RKUTATÁS
Az internet és a közösségi összefogás révén próbáltak megmenteni egy 36 évvel ezel tt fell tt rszondát,
amely a Föld és a Nap mágneses terét és a napszelet vizsgálta. Az rszonda eredetileg ISEE-3 (International
Sun/Earth Explorer-3) névre hallgatott. 1978-ban állt pályára, és az els

rszonda volt, amely a Nap–Föld

L1 Lagrange-pontból folytatta a vizsgálatait. Meglehet sen egyszer szerkezet: egy forgásstabilizált
rszonda, amely összesen 13 részecske- és plazmadetektorral van felszerelve. Még rögzíteni sem képes
az adatokat, hanem közvetlenül a rádióadónak adja át, ami azonnal sugározza is azokat.

A

z ISEE-3 indulása után, a nyolcvanas évek elején
szinte minden űrügynökség Halley-lázban égett –
a NASA-t kivéve, ahol túl drágának ítéltek egy űrszondás vállalkozást az üstökös megközelítésére. Robert
Farquhar azonban nem volt elégedett ezzel a hozzáállással.
Farquhar a pályaszámítás és -tervezés úttörője volt: ő dolgozta ki az L1 pont körüli keringés mikéntjét is. Kitalált egy
bonyolult útvonalat, amely több Föld- és Hold-közelítés
után végül a Giacobini-Zinner üstököshöz vitte az ISEE-3at. Bár az űrfizikusok felháborodtak azon, hogy Farquhar
ellopja az űrszondájukat, a NASA áldását adta a tervre. Az

Az ISEE-3
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űrszonda új küldetése az ICE (International Cometary Explorer) nevet kapta, és sikerrel végrehajtotta az első üstökösrandevút, fél évvel megelőzve a Halley-armadát.
A Giacobini-Zinner, majd a Halley csóvájának vizsgálata
után sem kapcsolták ki a már a Nap körül keringő ISEE-3/
ICE-t, hanem egészen 1997-ig gyűjtötték vele az adatokat a
napszélről. Azonban ahogy az ISEE-3 távolodott a Földtől,
egy idő után már csak a legnagyobb rádiótávcsövek voltak
képesek gyenge rádiójeleinek vételére. Végül az arecibói óriás tudta egyedül fogadni az adatokat, az viszont nem volt
képes a megfelelő hullámhosszon adást visszasugározni. Így
az űrszondát, és vele együtt a rádiót, sosem kapcsolták ki teljesen. Ez a szerencsés körülmény tette lehetővé, hogy újra
felvegyük vele a kapcsolatot. Miután szép lassan kezdett újra
közelebb kerülni a Földhöz, 2008-ban próba-szerencse alapon feléje fordították a Deep Space Network (DSN) egyik
rádiótávcsövét, és sikeresen vették is a rádió vivőhullámát.
Ez azt jelentette, hogy az űrszonda, legalábbis a rádió, még
mindig üzemképes.
A most már 81 éves Bob Farquhar kiszámította, hogy ha rá
lehetne venni az űrszondát hajtóművének begyújtására,
visszaadhatnák azt az űrfizikusoknak. A pályamódosítás és
egy szoros Hold-közelítés segítségével ugyanis le lehetne lassítani és vissza lehetne hozni a Föld vonzáskörzetébe, ahonnan aztán vagy az L1 ponthoz, vagy egy üstököshöz tovább
lehet irányítani. Van azonban egy komoly probléma: azokat
a berendezéseket, amelyekkel parancsot lehetett volna sugározni neki, 1999-ben leszerelték.
Elsőre persze a megoldás pofonegyszerűek tűnt: szereljék
vissza! Csakhogy a megfelelő frekvenciájú hullámforrás elkészítése és üzembe helyezése, a hozzáértő szakemberek
költségeinek fedezése, és egyáltalán a DSN-antennák üzemeltetése is pénzbe kerül. Miután a NASA-nál még az aktív
programok fenntartására sincsen elég forrás, egy ismeretlen
állapotú, korlátozott képességű űrszonda felélesztésének finanszírozása nehezen lett volna igazolható. A történetnek
azonban még nincs vége.
Az ISEE-3 felélesztésére komoly népi kezdeményezés indult. Rádióamatőrök és profik is követték a vivőhullám segítségével az űrszondát. NASA-szakemberek és egyetemis-

ták (utóbbiak jó eséllyel fiatalabbak, mint az űrszonda maga) rágták át magukat régi dokumentációkon,
hogy kiderítsék, egyáltalán hogyan kellene kommunikálni az ISEE-3-mal. Az új projekt, a IRP (ISEE-3
Reboot Project) mögött ugyanazok állnak, akik pár
éve sikeresen felkutatták a Lunar Orbiter űrszondák
mágnesszalagokon tárolt, eredeti adatait, és restaurálták a hozzájuk való, speciális kiolvasó berendezéseket, hogy digitalizálják a teljes gyűjteményt. Az
ISEE-3 megmentéséhez szükséges anyagi fedezet
megteremtéséhez a manapság divatos közösségi finanszírozás felé fordultak: a Rocket Hub segítségével 125 000 dollár gyűjtését tűzték ki – igen rövid
határidővel, hiszen a pályamódosításra csak szűk időkeret állt rendelkezésre, hiszen ha a szonda irányváltás nélkül repül el a Föld és a Hold mellett, ismét eltűnik az űrben.
A közösségi finanszírozás végül nagy sikerrel zárult: az ISEE-3 Reboot projekt közel 160 000 dollárt
gyűjtött össze, jelentősen túlszárnyalva az eredetileg kitűzött
célt. A NASA-val is sikerült megegyezni, több Space Act
Agreement aláírása után a Dennis Wingo (SkyCorp Inc.) és
Keith Cowing (Space College Foundation) vezette csapat
megkapta a jogokat az űrszonda irányítására és a műszerek
működtetésére. De a pénzen túl is rengeteg felajánlás érkezett mérnökök és rádióamatőrök részéről.
Az idő szorított, mindössze néhány hét állt a csapat rendelkezésére, hogy kapcsolatba lépjenek az űrszondával, felmérjék az állapotát és végrehajtsák a pályamódosítást, amivel
vissza lehet azt juttatni az L1 Lagrange-pont körüli pályára.
A kommunikációhoz az arecibói hatalmas rádiótávcső működtetői ajánlották fel műszerüket és szakértelmüket, de
megfelelő hullámhosszú adóegységük nekik sem volt. A
megoldás az Ettus Research Corp-tól érkezett, szoftver-definiált rádiók és két elkötelezett mérnök, Balint Seeber és
John Malsbury képében, akik már a felkérés napjának éjjelén kidolgozták az első folyamatábrákat. Hamarosan pedig
Puerto Ricóban találták magukat, ahol a saját rádióikat és
egy német rádióamatőr által épített, megfelelő hullámhoszszú erősítőt szereltek be az arecibói rendszerekbe. A Bell
Labs legendás szakembere, Phil Karn biztosította a dekóder
programot, amely az analóg rádióadást digitális adatokká
alakította, így már értelmezni is lehetett az űrszonda adását.
Mindössze hat héttel a projekt hivatalos indulása után sikerült újra felvenni a kapcsolatot az ISEE-3-mal. Május 29-én
történt először kétirányú kommunikáció az űrszondával.
Miután sikerült dekódolni a telemetriai adatokat, fokozatosan felmérték az űrszonda állapotát és kipróbálták a két rádióadó üzemmódjait. Június 26-án a Deep Space Network
egyik rádióantennája sikeres aktív távolságmérést hajtott
végre: a koherens távmérés során az űrszonda egyik rádióadója veszi a kisugárzott jelet és fázisban hozzáhangolja a saját adását. Július elsejére megerősítették, hogy legalább az
egyik tudományos műszer, a magnetométer működik, másodikán pedig a hajtóműveket is beüzemelték, és kicsit gyorsítottak az ISEE-3 forgásán, visszaállítva azt a gyári értékre.
Az utolsó nagy lépés a pályamódosítás volt. Az ISEE-3 hajtóművei nem folyamatos üzemben működnek, hanem rövid löketek sorozatával. A teljes manőverhez több, mint
négyszáz pulzusra lett volna szükség, több szakaszban vég-

Az ISEE-3 még a Goddard

rközpont tesztkamrájában

(FORRÁS: NASA)

rehajtva. Az első adag még félsikert hozott, a második-harmadik viszont már egyáltalán nem működött. Némi további, sikertelen próbálkozás után a csapat ismét az internethez
fordult, és ismét rengeteg választ kaptak, köztük a hidrazinnal működő rakétahajtóművek legnagyobb élő koponyáitól
is. Végül sikerült leszűkíteni a probléma forrását a legvalószínűbb hibára: az üzemanyagrendszerből kifogyott a túlnyomást biztosító nitrogén. Nyomás nélkül pedig a hidrazin
nem megy a tartályokból hajtóműbe, akármennyit nyitogatják a szelepeket. 36 évnyi utazásnak ára van: a gáz feltehetően lassan megszökött a rendszerből.
Pályamódosítás híján az ISEE-3 augusztus 10-én kényelmes távolságban elrepült a Hold mellett. Ugyanaznap a
Space College bejelentette az ISEE-3 Interplanetary Citizen
Science Mission (Bolygóközi Közösségi Tudományos Miszszió) kezdetét. Az űrszondán legalább fél tucat mérőműszer
működik még a 13-ból, és újra gyűjti a méréseket. Az első
közösségi irányítású és finanszírozású bolygóközi űrprogram kezdetét vette. Hogy meddig fog tartani, még nehéz
megmondani: az ISEE-3 tovább kering a Nap körül, és lassan távolodik a Földtől, de még hónapokig elég erős rádiójelet fog sugározni, hogy közepes méretű rádióantennákkal is
fogni lehessen a jelét. Addig is a Spacecraft for All honlapon
lehet követni az űrszonda jelenlegi útját, vagy épp az elmúlt
36 év eseményeit. Hamarosan pedig ugyanitt lehet majd figyelni a műszerek által sugárzott adatokat is.
MOLNÁR LÁSZLÓ

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

F68393
PUB-I 111137

Ha a szívr l vagy az agyról beszélünk, akkor mindenki tisztában van ennek a két szervünknek a jelent ségével. Már az általános iskolás gyermekek is tudják, hogy ezek egészséges funkciója elengedhetetlen
az életm ködéshez. Vannak azonban olyan szerveink, amelyek nincsenek ennyire exponálva, hanem
egyszer en teszik a dolgukat és csak akkor t nnek fel, ha a m ködésükben olyan zavar keletkezik, amely
a mindennapi életünket kényelmetlenné teszi. Ebbe a csoportba sorolhatjuk a húgyhólyagot is.
húgyhólyagműködés zava- hólyagbetegségek
etiológiájának izomkontrakciók a húgyhólyagban, hirainak vizsgálata nem tarto- megértésére, illetve a még hatéko- szen a fejlődő csecsemőben is létrejön egy
koordinált húgyhólyag-összehúzódás,
zik az intenzíven tanulmá- nyabb oki terápia kidolgozására is.
általában óránként egyszer. A gyernyozott szakterületek közé a magyar
mekekben az első és a harmadik
Idegi kontroll
orvostudományban, pedig különböző életkorokban előbb-utóbb na- A húgyhólyag alapvető funkciója életév között kialakul egy gátló kapgyon sokan szembesülnek azzal, kettős. Egyrészt tárolja a vesék által csolat az agykéreg és a hídban lévő, a
hogy a húgyhólyagműködésben be- kiválasztott vizeletet, amit bizonyos vizeletürítést szabályozó központ
következő zavarok mennyire befo- időközönként, kontrollált körülmé- között, aminek következtében a
lyásolják és megnehezítik az életvi- nyek között kiürít a szervezetből. gyermekekben egyre ritkábban kötelt. Elég csak a gyermekkorban je- Ennek a kettőségnek a szabályozását vetkeznek be akaratlan vizeletürülélentkező éjszakai ágybavizelésre, a egyrészt veleszületett, másrészt ta- sek, miközben a húgyhólyag kapacitása is folyamatosan nő. Legvégül a
terhesség kapcsán jelentkező vizelet- nult folyamatok látják el.
tanulási folyamat végén
tartási problémákra, a férfiakban
kialakul egy teljes mérprosztatamegnagyobbodás melEFFERENS
AFFERENS
tékben kontrollált vizeléktüneteként jelentkező sürgető
Gyrus cinguli
letürítési mechanizmus.
vizeletürítésre, vagy az alsó
A húgyhólyagürítés
húgyutak gyulladásakor jelentszabályozásában a kökező panaszokra gondolnunk.
vetkező lépcsőfok, amiMindezek miatt még inkább értThalamus
kor a központi ideghetetlennek tűnik a terület elhaPAG
rendszer fejlődésének
nyagolt volta. Napjainkban
Középagy
„M” központ
CN
előrehaladtával kialakul
azonban kezd megváltozni a
„L” központ
„L” régió
az az állapot, hogy a
helyzet. Egyre több gyógyszerhíd
frontális lebeny kérgi teipari cég, leginkább a prosztagerincvel
rülete képes akaratlagotabetegségek, valamint az imL1-2
san akkor is megindítapotencia kezelése miatt, elkezdPelvicus ganglion
S2-4
ni a vizeletürítést, amite ösztönözni a húgyhólyaggal
Paraszimpatikus
kor a húgyhólyag még
kapcsolatos kutatásokat is. A
Szimpatikus
n. pundeus
Detrusor (b2R)
nem telítődött teljesen
fellendülő experimentális innoA húgyhólyagból jöv
Detrusor (MAChR)
afferensek
vizelettel. A funkcionáváció maga után vonta a húgyBels szﬁnkter (a1R)
Küls szﬁnkter
lis módosulások hátteréhólyaggal kapcsolatos élettani
ben organikus változáés farmakológiai ismeretanyag
Az alsó vizeletelvezet traktus idegi kapcsolata:
sok állnak, amelyek
robbanásszerű növekedését, és
afferens – ingerületet az érzékelési központhoz továbbító ideg;
egyaránt jelentik a sejtöbbek között olyan érdekes
efferens – a küls ingerre adott választ vezet ideg
tek közötti neurotranszdolgokra világított rá az utóbmisszióban, valamint a
bi néhány évben, mint a húgyA vizeletürítés idegi kontrolljának sejten belüli jelátviteli folyamatokban
hólyag simaizomzatának régiófüggő
módosulása, illetve az uroepithelium a kialakulása bonyolult és mind a bekövetkező fejlődést is.
A vizelet tárolása és periódikus eltáés a simaizomzat közötti informá- mai napig nem teljesen tisztázott. A
ciócsere. Az egyre bővülő tudásunk kontrollált húgyhólyagürítést meg- volítása alapvetően két funkcionális
pedig lehetőséget teremtett a húgy- előző időszakban is kimutathatóak egység, a húgyhólyag és a kivezető

A
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csőrendszer működésétől függ. A ki- képzeljük el, aminek a legalsó részén hólyagban gyűlő egyre több vizelet
vezető csőrendszer magában foglalja egy hengeres toldalék van. Ez utóbbi egyre nagyobb nyomást idéz elő a
a húgyhólyag nyaki részét, a húgy- a húgycsövet modellezné. Amikor a szervben, valamint egyre jobban incsövet és az húgycső szfinkter (bel- húgyhólyag vizelettel telődik, akkor gerli a húgyhólyag falában lévő nyoső, külső) izomzatát. Ezek a struktú- a hólyagnak fent kell tartani az másra érzékeny érzéksejteket. A forák koordinált működése egy komp- izomtónust, hogy az egyre növekvő kozott inger hatására egy küszöbérlex szabályozórendszer által megha- vizeletmennyiségre minden időpil- téket elérve kialakul a vizeletürítési
tározott, aminek a része húgyhólyag lanatban ráfeszüljön a hólyagfal. inger, ami előbb-utóbb tényleges vivegetatív beidegzését adó sacralis Már ez sem egy egyszerű szabályo- zeletürítéshez vezet.
Igazán érdekes az, hogy miként va(keresztcsonti) paraszimpatikus és zási folyamat, hiszen ahogyan nő a
thoracolumbalis (háti és ágyéki) szim- vizelet mennyisége úgy kell folya- lósul meg a húgyhólyagban az összepatikus idegpálya, valamint az aka- matosan elernyeszteni a húgyhólyag húzódás, és ezáltal a vizeletürítés. A
korábbiakban szó volt arról,
ratlagos működést bizhogy ezt a folyamatot a paratosító sacralis szomatiacetilkolin
szimpatikus idegrendszer idegkus idegrost.
összehúzódás
ATP
rostjai szabályozzák azáltal,
Ezek körül a legjelenhogy acetilkolint szabadítanak
tősebb vizeletürítést ser- kupola
fel a húgyhólyag jelentős részét
kentő mechanizmussal,
képező simaizomsejtek köra sacralis paraszimpatinyezetében. A kémiai anyag
kus hatásokkal foglahatására a simaizomsejtek öszkozunk részletesebben.
acetilkolin
összehúzódás
bázis
szehúzódnak, ezáltal a húgyA húgyhólyag falában
ATP
gátlás
hólyag is kisebb lesz, és a benne
lezajlódó hatások rétárolt vizelet kiürül. Azonban,
szint a paraszimpatikus
ha a korábban említett gömbM 1 muscarinos acepéldára visszatérünk, könnyű
tilkolinra
érzékeny húgycs
belátni a következő problémát.
(úgynevezett kolinerg)
Ha ezek az idegrostok egyforreceptorokon keresztül
mán működnének a húgyhószabályozódnak, ameA húgyhólyag-kontrakciót meghatározó transzmitterek
lyag felső (veséhez közelebbi, tolyek nagy frekvenciájú,
régiófügg hatásai
vábbiakban kupola) és alsó (húgyelnyújtott idegstimuláció
csőhöz közelebbi, továbbiakban
hatására aktiválódnak. A
perifériás kolinerg szinapszisok több falát, de csak éppen annyira, hogy az bázis) részén, akkor a húgyhólyag
olyan mechanizmussal rendelkeznek, még elegendő mértékben ráfeszüljön egészének szimmetrikus összehúzóamelyek az idegi aktivitás intenzitá- a hólyagban lévő vizeletre. A folya- dása miatt két egymással ellentétes
sának és mintázatának létrejöttében matot tónusfenntartó elernyedésnek folyamat alakulna ki, ami végső soés plaszticitásában igen fontosak. Ez nevezhetjük és elképzelni legegysze- ron a vizelet eltávolítását akadályozná. Egyrészt a kupola összehúzódása
az alkalmazkodóképesség központi
elősegítené a vizelet kipréselését a hószerepet játszik a húgyhólyag vizelelyagból, másrészt a bázis összehúzótet tároló, illetve kiürítő mechanizdása beszűkítené a húgyvezetéknek a
musaiban. A szimpatikus rostok a
húgyhólyag alsó részénél lévő nyíláthoracolumbalis gerincvelői szegsát, ami így akadályozná a vizelet elmentumok között lépnek ki a gerinctávozását.
velőből, és haladnak a szimpatikus
Ezt a fentiekben vázolt problémát a
dúclánchoz, majd legvégül a húgyhóhúgyhólyag a következőképpen oldlyagot és a húgycsövet idegzik be. A
ja meg. Egyrészt a húgyhólyag anahúgyhólyag falában a szimpatikus
tómiailag nem gömb, hanem inkább
idegek noradrenalint szabadítanak
egy átmenet a gömb és a csúcsára álfel, amely képes a húgycső, valamint
lított kúp között. Ez a forma nem
a húgyhólyagalapon található belső
záróizom összehúzódásának serken- rűbben úgy lehet, mint a lufit, ami- teszi lehetővé azt, hogy azonos mértésére, valamint a húgyhólyag többi be egyre több levegőt fújunk, ahol a tékű összehúzódás alakuljon ki a hórészén található simaizomsejtek mű- befújt levegő egyre jobban kifeszíti a lyagkupola és -bázis területén, de azt
szerv falát. Azonban a húgyhólyag nem akadályozza meg, hogy a bázis
ködésének gátlására.
nem egy élettelen, passzívan nyúló összehúzódjon, ezáltal akadályozza a
Nem passzív!
gumi, hanem a benne levő sejteknek vizelet elfolyását. Másrészt a húgyA húgyhólyag kettős, vizelettárolási és sejtrészecskéknek, valamint a sej- hólyagban található egy olyan sejtés ürítési funkciójának szabályozása tek közötti kötőszövetes állomány- hálózat (az úgynevezett Cajallegkönnyebben akkor érthető meg, nak kell ezt a folyamatot finoman sejtek), ami a szívben található ingeha a húgyhólyagot egy gömbnek szabályozottan megtenni. A húgy- rületvezető rendszerhez hasonlóan
ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 4/3 7



1175

koordinálja a hólyag simaizom-sejtjeinek az összehúzódását. Ez azt jelenti,
hogy először a kupolában lévő sejtek
rövidülnek meg, majd időben késleltetve terjed le a folyamat a bázisra,
ahol a simaizomsejtek csak később
húzódnak össze. Ez a koordinált,
fentről lefele haladó összehúzódás
már elősegíti azt, hogy a hólyagbázis
összehúzódása ne vagy csak kevésbé
akadályozza a vizeletürülést. Ez
azonban még nem elegendő, hanem
szükséges egy harmadik folyamat jelenléte is. A paraszimpatikus idegvégződésekből történő acetilkolin-felszabadulás mértékét az idegvégződésen
végighaladó ingerületi hullám frekvenciája és időtartama határozza meg.
Azonban a paraszimpatikus idegvégződésekből nem
csak acetilkolin,
hanem ATP is képes felszabadulni.
Az ingerületi hullám frekvenciája
és hossza pedig azt
is kódolja, hogy
sok acetil-kolin és
kevés ATP, vagy
kevés acetilkolin
de egyúttal sok
ATP kerüljön ki
az idegvégződésből. Ha sok a felszabaduló acetilkolin,
akkor erőteljesebb a hólyag összehúzódása, ha kevés az acetilkolin, akkor pedig renyhe az összehúzódás.
Ráadásul az ATP a simaizomsejtek
felszínén képes közvetlen módon
gátolni az acetilkolin simaizom-öszszehúzó hatásait.
Az emberi hólyagban a kupola és
bázis viszonylatába vizeletürítéskor
eltérő időtartamú és frekvenciájú impulzushullám mutatható ki, ami miatt a kupola területén sok acetilkolint
és kevés ATP-t szabadítanak fel a paraszimpatikus idegvégződések, míg
a bázison kevesebb az acetilkolin és
több az ATP mennyisége és az ATP
tovább rontja az acetilkolin bázison
kifejtendő hatásait.
Az emberi szervezet működésében
még rengeteg megfejtendő kérdés
rejlik. Az eredmények és az azokra
alapozott magyarázatok azonban
gyakran meglepik a kutatókat és további gondolkodásra serkentenek.
SZIGETI GYULA PÉTER
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villámokkal foglalkozó tudomány viszont már több
mint egy évszázada számos
hasonló balesetről tud, és a magyarázata az egyik választható tantárgy
anyagát képezi a villamosmérnökhallgatók számára a budapesti Műegyetemen. Az áldozatok nagytestű
négylábúak, többnyire tehenek vagy
lovak voltak. Kisebb állatok, például
juhok vagy sertések nagyon ritkán
váltak tömegesen áldozattá. Zivatar
idején gyakori, hogy az állatok egy
nagy fa körül gyűlnek össze, és a fát
érő villámcsapás öli meg őket. Gyakran fordult elő, hogy az újságok
5–10 tehén vagy ló haláláról számoltak be. Néhány évvel ezelőtt KeletSzlovákiában volt hasonló villámcsapás, amivel kapcsolatban megemlítették, hogy 1910-ben 27 tehén vált
egy villámcsapás áldozatává. 1. ábránk pedig egy amerikai villámkutató 1940-ben megjelent könyvében
közölt fényképet mutat be, amelyen
22 tehén fekszik egy villámsújtott fa
körül. Hogyan okozhatta egyetlen
villámcsapás ezeknek az állatoknak
a tömeges pusztulását?
A lecsapó villámok árama kb. egy ezredmásodpercig tartó impulzus, amelynek csúcsértéke átlagosan 30 kA körül
van (1 kA=1000 Amper), de csaknem minden tizedik villám árama
meghaladja a 100 kA-t is. Ez az
áram a lecsapás helyétől a 2. ábra szerint minden irányban szétterjed a talajban, és közben az Ohm-törvény
értelmében feszültséget hoz létre.
Ennek a talajszinten, 1 m távolságra
eső értékét lépésfeszültségnek nevezik, mert ez jelenne meg egy nagyot
lépő ember két talpa között. A villámcsapás helyének közelében több

A

ezer volt/méter is keletkezhet, ami
távolabb gyorsan csökken. A két láb
között folyó rövid áramlökés fájdalmas izomgörcsöt és égő érzést idéz
elő, de ritkán okoz életveszélyt, mert
nem érint létfontosságú szervet (szívet, tüdőt, agyat). Nőknél azonban
kárt okozhat a petefészekben, és
végzetes lehet a méhben levő magzatra.
Lényegesen különbözik a lépésfeszültség hatása nagytestű, négylábú
állatokra. Az első és a hátsó lábak
közötti távolság miatt ugyanis a feszültségkülönbség a lépésfeszültség
2-3-szorosa is lehet a lépésfeszültségnek. Ennek hatására áram folyik
az állat első és hátsó lába között,
amely ugyan a földben szétterülő
villámáramnak csak kis része, de így
is eléri a veszélyes szintet. Fokozza a
veszélyt, hogy – a 3. ábra szerint – a
szív is az áram útjába esik, ezért szívbénulás következhet be. Tovább növeli
a veszélyt, hogy a szarvasmarha és a ló
érzékenyebb az áramütésre, mint a
juh, a sertés vagy akár az ember.
A lépésfeszültség mellett a villámcsapás körül kialakuló felületi kisülések is növelik az állatok csoportos elhullásának veszélyét. A lecsapás helye körül ugyanis olyan nagy villamos térerősség keletkezik, hogy a
talaj felszínén szétágazó kúszókisülések keletkeznek. A 4. ábrán bemutatott fényképen ezeknek a nyomai
láthatók, ahol a zöld gyep barnára
színeződött. Ezek a kisülések akár
10 méternél is távolabb terjedhetnek, és közvetlenül érintik a csoportot alkotó állatokat.
A háziállatok mellett a vadállatok
csoportos elhullását is okozzák villámcsapások. Ezeknek azonban csak

Huszonkét elpusztult tehén egy villámsújtott fa körül
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A M I KO R Á L L ATO K B A C S A P A M E N N Y K

VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK

Az idei nyár kétség
kívül emlékezetes marad majd a sok es r l, zivatarról. A viharos es zésekkel pedig együtt járnak a villámlások is – a közelmúltban több hír is megjelent villámcsapásokról és az általuk okozott károkról, amikor
állatokba csapott a „mennyk ”. Például ott van az az eset, amikor Angliában 17, vagy az, amikor

Az áram terjedése a lecsapás helyét l

kis része válik ismertté, mert a dögevők gyorsan eltüntetik a maradványokat. Elefántok kis csoportja vált
villámcsapás áldozatává néhány évvel
ezelőtt Dél-Afrika egyik nemzeti
parkjában. Különös eset történt Thaiföldön is, ahol egy patak kiszáradt
medrében találtak 4 halott elefántot.
Az elefántok által okozott mezőgazdasági károk miatt azon a vidéken
gyakran fordul elő az elefántok megmérgezése, ezért először ennek nyomait keresték, de semmit sem találtak. Végül a vizsgálatok alapján és az
előbb említett dél-afrikai nemzeti
park szakértőjének bevonásával a villámcsapást fogadták el az elefántok
elpusztulásának okozójaként.
A talajban szétterülő villámáram
tehát világszerte gyakran okozza
mind háziállatok, mind vadállatok

Nagy test állatoknál szívbénulás következhet be

Kúszó kisülések nyomai

csoportos pusztulását, ezért nyílt területen a jövőben is számolni kell
vele.
ÉLET

Az előbb leírt folyamat veszélyezteti a nyári zivatar idején sekély vízben tartózkodó fürdőzőket is. A
Balaton déli partján még a közeledő
zivatar kitörése előtt csábító lehet
egy kis lubickolás a lehűlt levegőnél
langyosabb vízben. Ilyenkor azonban a tóba lecsapó távoli villám a
partnál is veszélyes lehet. A villámáram ugyanis főleg laposan terjed a
tó vizében és akár 1 km távolságban
is elég nagy az áramsűrűség ahhoz,
hogy életveszélyt okozzon. A vízzel
nagy felületen érintkező test és az
átázott bőr fokozza ezt a veszélyt.
Ha a keletkező áramütés nem éri el
a közvetlen életveszély szintjét, akkor is okozhat olyan átmeneti görcsöt vagy ájulást, ami fulladáshoz
vezet.
HORVÁTH TIBOR
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Neandervölgyiek
sziklavésete Gibraltárnál

urópa délnyugati csücskén, egy gibEhosszabb
raltári barlangban – amelyben a már
ideje folyó régészeti feltárások
minden eddigi eredménye arra utal,
hogy az üreg legalább 39 ezer éve neandervölgyiek otthonaként szolgált – 2 éve
olyan absztrakt sziklavéseteket fedeztek
A neandervölgyieknek tulajdonított
sziklavéset a Gorham-barlang falán

Az els izmos állatok

Föld legősibb állatainak egyikétől
A
származó, Kanadában nemrég felfedezett fosszília egyúttal az eddig ismert legrégebbi izomszövet lenyomatát is őrzi – erről számolt be egy nemzetközi kutatócsoport a Proceedings of
the Royal Society B-ben most megjelent
közleményében.

fel, amely komoly fejtörést okozott a kutatóknak. Az azóta elvégzett különféle
vizsgálatok és elemzések, amelyekről
most a Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS) szakfolyóiratban számoltak be, arról győzték meg őket, hogy
felfedezésük újabb bizonyíték amellett,
hogy rég kihalt „unokatestvéreink”
kognitív képességei, intelligenciája és
kreativitása sokkal közelebb állt hozzánk, mint eddig vélték.
A Gorham-barlangban felfedezett,
egymást keresztező vonalakból álló
absztrakt geometriai mintázat a Clive
Finlayson professzor, a Gibraltári Múzeum igazgatója által vezetett kutatócsoport szerint az első eddig ismert bizonyítéka a neandervölgyiek barlangi
művészetének.
Az utóbbi években egyre nő azoknak
a felfedezéseknek a száma, amelyek
azt támasztják alá, hogy korábban alaposan alábecsülték a neandervölgyiek
kognitív képességeit. Kiderült például,
hogy halottaikat már tudatosan eltemették, testüket fekete és vörös festékekkel, színes tollakkal díszítették,
egymást segítő közösségekben éltek,
gondját viselték az időseknek, a betegeknek és a gyermekeknek. Étrendjük
Az 560 millió évvel ezelőttről
száramazó ősmaradványt ÚjFundlandon fedezték fel a Cambridge-i, Oxfordi és az Új-Fundlandi
Memorial Egyetem kutatói. Testének
morfológiai jellemzői és négyoldali
szimmetriája, továbbá az izomszövetnek tűnő lenyomat alapján a kutatók úgy vélik, az állat a csalánozók
(Cnidaria) törzsének egyik korai, mára
már kihalt képviselője lehetett: ebbe a
csoportba sorolhatók olyan ma is létező (főként tengeri) élőlények, mint
például a zátonyépítő korallok, a
tengerirózsák vagy a medúzák.
A földi élet evolúciójának a fosszilis
leletek alapján rekonstruált története
szerint az első állatok kialakulása és
gyors, tömeges elterjedése a mintegy
541 millió évvel ezelőtt kezdődő kambriumi népességrobbanáshoz köthető.
„A legutóbbi évtizedek felfedezései azonban már árnyalják ezt a képet, és szaporodnak az olyan bizonyítékok, amelyek
A H. quadriformis rekonstrukciója (fantáziakép)
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A vésetet 2012 júliusában fedezte fel
egy nemzetközi kutatócsoport

is sokkal változatosabb volt, mint régebben vélték.
Bár a barlangi művészet nyomaira ezt
megelőzően nem bukkantak, egyéb
művészetekre utaló leleteket már korábban is felfedeztek, például a mai
Franciaország területén kagylóból készült ékszerekre, míg Szlovéniában egy
csontfurulyára bukkantak.
A sziklavésetet a barlang „falán”, a
hajdani talajszint fölött mintegy 40
centiméterrel, egy szembetűnő kiszögelésen fedezték fel. Nem tudni, rituális célt szolgált, vagy csupán egyszerű
tájékozódást, de tény, hogy a barlang
belső tere itt éles, majdnem derékszögű
kanyart vesz.

Izomszövetnek, illetve izomkötegek
lenyomatának t n részletek az
smaradványban

azt sugallják, hogy a legősibb állatok már
ennél is korábban megjelentek – mondta
Alex Liu, a Cambridge-i Egyetem geológusa, a cikk vezető szerzője. – Az erre
utaló ősmaradványok azonban egyelőre nagyon ritkák, és inkább csak közvetve utalnak arra, hogy olyan fajok nyomait őrzik,
amelyek már életmódjuk, szaporodásuk és
táplálkozásuk alapján is az állatok körébe
sorolhatók.”

Bronzkori borospince

ég tavaly nyáron, egy bronzkori
M
kánaánita palota maradványainak feltárása során egy nemzetközi

A barlang bejárata ma a tengerre nyílik, de
amikor a neandervölgyiek otthonaként szolgált,
még kilométerekkel beljebb volt a szárazföldön

A véset korát a fölötte fekvő (és a
felfedezést megelőzően bolygatatlan
régészeti rétegek) kora alapján legalább
39 ezer évvel ezelőttire becsülik. A vésetet eddig beborító rétegekben korábban már számos kőeszközt tártak fel,
amelyek a kutatók szerint mind azt bizonyítják, hogy a barlangot ekkoriban
hosszú időn át neandervölgyiek lakták.
A kutatók azt is megpróbálták rekonstruálni, milyen eszközökkel és
technikával hozhatták létre a véseteket: e célból a barlang falához hasonló
anyagú dolomittömbökön végeztek
vésési kísérleteket, amelyekből kiderült, hogy csak nagyon pontosan irányított és több százszor ismételt ütésekkel, több órás kitartó munkával érhető
el hasonló eredmény. Ez kizárja annak
lehetőségét, hogy a sziklavéset esetleg
hús darabolása vagy állatbőr tisztítása
közben, véletlenül jött volna létre.
A most felfedezett fosszília, amely a
Haootia quadriformis tudományos elnevezést kapta, a 635–541 millió évvel
ezelőtti ediakara időszakból származik. Ma már ismeretes néhány olyan
élőlény fosszíliája, amelyet a kutatók
táplálkozásuk, feltételezett életmódjuk alapján az állatok körébe sorolnak.
Ám a Haootia quadriformis ezek között
is egyedülálló abban, hogy fosszíliája
olyan négyoldali szimmetriájú izomkötegeknek tűnő jellegzetes lenyomatot őriz, amely erősen emlékeztet
néhány már régebben kihalt, illetve
jelenleg is élő csalánozó testfelépítésére
és izomszövetére.
„Az állatvilág fejlődésében döntő mozzanat az izomszövet megjelenése, amely
lehetővé tette az állatok aktív, irányított
helyváltoztatását: a mozgás a táplálkozási
mód új távlatait nyitotta meg az arra képes élőlények számára. Nagyrészt ennek
is tulajdonítható a fajok diverzitásának és
elterjedésének ezután bekövetkező robbanásszerű növekedése” – mondta Liu.
(AlphaGalileo)

kutatócsoport borospince maradványaira s benne 40 nagy, mintegy 1
méter magas, 50 literes űrtartalmú,
majdnem egyforma, feltételezhetően eredetileg bort tartalmazó korsóra bukkant az észak-izraeli Tel Kabri
nevű lelőhelyen. A korsókban lerakódott szerves eredetű üledékek ösz-

A Tel Kabriban felfedezett borospince a
megszámozott boroskorsókkal

Korsók közelképe a felfedezéskor (KÉPEK: ANDREW J. KOH, ASSAF YASUR-LANDAU, ERIC H. CLINE)

szetételének kémiai elemzéséről és a
korabeli szőlő- és borkultúráról levonható következtetésekről számoltak be a kutatók a PLOS ONE szakfolyóiratban.
Feltételezések szerint a bortermelés, -kereskedelem és –fogyasztás fontos szerepet tölthetett be a
Mediterránum és a Közel-Kelet középső bronzkori (Kr. e. 1900 és 1600
között élt) lakóinak életében, ám sajnos eddig meglehetősen kevés, ehhez kapcsolódó régészeti lelet került
elő ebből az időszakból.
A korsókban talált szerves lerakódások tömegspektroszkópos elemzéséből most bebizonyosodott, hogy
az edényekben valóban egymástól
legfeljebb hajszálnyira különböző
összetételű, különféle adalékanyagokkal és hozzáadott fűszerekkel
kezelt bort tároltak. A mintákban
méz, borkősav, különféle gyanták,
cédrusolaj, boróka, menta, mirtusz
és fahéj nyomait mutatták ki, ami a
ÉLET

kutatók szerint azt bizonyítja, hogy
az ekkor élt emberek meglehetősen
jól ismerték a különféle (fűszer)növények tulajdonságait és a borkészítés technológiáját, beleértve az ital
tartósításának, élvezeti értékének és
pszihoaktív hatásának kiegyensúlyozását is. Az egyes korsók tartalma
között alig kimutatható különbség
pedig azt sejteti, hogy a borkészítési
technológiát szigorúan betartották.
Mint azt Andrew J. Koh, a Brandeis
Egyetem régészprofesszora elmondta, a lelet nem csupán az akkori
szőlő- és borkultúráról árulkodik,
hanem a pince palotán belüli elhelyezése egyúttal fényt vet a korabeli
udvari életre és szokásokra is. A pincére ugyanis egy nagy terem közvetlen szomszédságában bukkantak
rá, amelyben minden bizonnyal nagyobb ünnepségeket és lakomákat
rendeztek az előkelőségek és vendégeik számára.
(ScienceDaily)
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UNIÓS AGRÁRPOLITIKA ÉS A TERMÉSZET
n

„Az EU nem tartotta be azt
az ígéretét, hogy zöldebbé teszi
a közös mezőgazdasági politikát
(CAP)” – ezt állapítja meg a Science magazinban megjelent
értekezés, melynek szerzői vezető európai tudósok, gyakorló természetvédelmi szakemberek, továbbá agrárpolitikával foglalkozó szakértők, közöttük Trees Robijns, a BirdLife
európai uniós mezőgazdasági és bioenergiával kapcsolatos
politikájának vezető szakértője. Az EU költségvetésének
közel 40 százalékát kitevő 360 milliárd eurót fordítanak a
mezőgazdaságra, ami az unió termőterületének 50 százalékát érinti. Tudósok és környezetvédelemmel foglalkozó nem
kormányzati szervezetek már évek óta figyelmeztetik az EU
intézményeit, hogy az intenzív mezőgazdasági eljárások miatt élőhelyek semmisülnek meg, megváltoznak az ökológiai
rendszerek és nagymértékben csökken a vadon élő egyedek
száma, ami végső soron veszélyezteti az EU élelmiszerbiztonságát és a lakosok egészségét.
Válaszul a kritikára, az EU bejelentette, hogy a környezet és
a klíma változása meghatározó elem lesz a 2013 decemberében
elfogadott új CAP-on belül. A probléma megoldása érdekében
a gazdálkodóknak jutó közvetlen kifizetések 30 százalékát három „zöld” követelmény megvalósulásához kötötték: kiemelt
ökológiai területek (EFA) létrehozása, állandó füves területek
tartása és minimumkövetelmények meghatározása a művelhető területeken termeszthető termények számát illetően,
annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a monokultúrák
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kialakulását. Ezzel szemben a Science magazinban megjelent tanulmány szerzői az átalakított CAP alapos értékelése
után rámutatnak, hogy a terület zöldebbé tételét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos kivételek jelentős száma miatt az
EU-s gazdák több mint 88 százaléka mentességet kap, ami a
mezőgazdasági földterület több mint 48 százalékát érinti. Az
intézkedések olyan küszöböket jelölnek ki, amelyek lehetővé teszik, hogy zöld címke alatt a mezőgazdasági gyakorlat
egyre intenzívebbé váljon.
A BirdLife EU politikával foglalkozó vezetője, Ariel Brunner így jellemezte a helyzetet: „Most már tudományos bizonyítékunk van arra, hogy az »új« szabályok majdnem olyan rosszak,
mint a korábbiak, és megdöbbentően alkalmatlanok a természet
védelmére. Most mit tegyünk?” Az Európai Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Iroda (EEB) politikaformálással foglalkozó vezető munkatársa, Faustine Defossez hozzátette: „Már
korábban is tudtuk, hogy a közös mezőgazdasági politika árt a környezetnek, s most a tudósok is megerősítették ezt. Ennek ellenére
néhány tagállam arra készül, hogy tovább rontsa a dolgokat azáltal, hogy zöld címkét ad a gazdálkodóknak, s ennek következtében
»zöld kifizetéseket« teljesít kukorica monokultúrára, növényvédő
szerek és műtrágya használatára olyan területeken, amelyeknek a
biológiai változatosság védelme lenne a rendeltetése – ez igazán nevetséges helyzet.”
A tagállamoknak augusztus 1-jéig kellett tájékoztatniuk
terveikről az Európai Bizottságot…
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadónál látott napvilágot Daniel C. Denett: Darwin veszélyes ideája cím könyve. Ebb l kérünk két fejezetcímet. A megoldást
beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második
hét keddje, szeptember 23-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 egyik fejezetcím els része. 11. Zongoratanár
vezette foglalkozás. 12. Turay ...; néhai színm vészn . 13. Nemde?
14. Tápanyagot feldolgoz. 16. A világért se! 17. Zokszó. 19. Falu
Vásárosnamény közelében. 21. A kaviár is ez. 22. Csahos. 23.
Agrár-, röv. 25. Atuska. 27. Az azzá párja. 29. Gombóc, bizalmas
szóval. 31. Bet t, jelet vés. 32. Rövid ideig tartó. 34. A Halálos tavasz cím megfilmesített regény írója (Lajos). 35. Néma táj!
37. A szomszéd udvarába kukucskál. 39. Sakksportunk kiválósága
(Péter).

költ je (Endre). 28. Középen szór! 29. Központi referenciaadatbázis, röv. 30. Nógrád megyei község az Ipoly völgyében.
33. ... Triolet; francia írón , Aragon felesége (1896 –1970).
34. Zászlós (rendfokozat), röv. 36. Jövend mondó. 38. Te és
társa(i)d. 40. Lángol.

FÜGG LEGES: 1. A másik fejezetcím. 2. Réti füvet harapdál.
3. Er nyer (sportban), röv. 4. Uriah ...; 1969-ben alakult brit
együttes. 5. Rodeó vége! 6. A két ...; Jókai Mór regénye. 7. A
NOB néhai elnöke (Juan Antonio). 8. Zenei félhang. 9. Tréningezik, készül a meccsre. 10. Rövidítve: stb. 15. Az els fejezetcím második része. 18. ... mail; légiposta. 20. Kazahsztán
NOB-jele. 24. Mechanikus, reflexszer . 26. A fekete zongora

A 34. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése:
MAGDOLNAF , FORDULÓF , HODOLÁN, BALDRIÁN. A megfejtést beküld k közül Rácz János: Gyógyhatású növények cím
könyvét (Tinta Kiadó) nyerte: Bonivárt Ágnes (Debrecen), Kálmán Árpádné (Sárvár), Sponga Tamás (Táborfalva), Sz cs Erika
(Szatymaz) és Tóth Tihamérné (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
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Különös temet k
Korszakok és birodalmak határán – A
kelták KomáromEsztergom megyében címmel nyílt kiállítás a Tatabányai Múzeumban. A február 1-ig látogatható tárlat egy különleges
régészeti anyag, mely olyan műtárgyakat mutat be, amiket
a közönség először láthat Magyarországon.
A kiállítás Komárom-Esztergom megye területén előkerült vaskori leletanyagból válogat. Az ókori szerzők által
keltának, gallnak vagy galatának nevezett törzsek nyugat
felől, a Duna vonalát követve érkeztek a térségbe. A régészeti terminus szerint La Téne kornak nevezett időszak, a
késői vaskor a Kr.e. 5. század közepétől a római hódításig
tartott. A falusias telepek mellett a késői vaskor utolsó szakaszában Esztergom-Várhegyről már erődített telepüket
(oppidum) is ismerjük. A legkülönlegesebbek azonban a temetők. A korai időszak harcosainak végső nyughelyét tárták fel Hetényben (Chotin), a Duna bal partján. Ez a leletanyag még nem volt látható Magyarországon. A római hódítás nyomán tovább folyt az élet, a meghódolt őslakos előkelőket négykerekű kocsikon temették el. A múlt század
elején Környén előkerült kocsisír anyagát sem láthatta még
a közönség. A bemutatásra kerülő anyagot több múzeum
gyűjteményéből válogatták össze.

Így játszunk mi
A Játékvilágok című tárlat, mely november 9-ig
látható a pápai Kékfestő
Múzeumban, a játszó gyermekről szól, de a múzeumi
gondolkodásmódtól eltérően ezúttal nem történeti és
nem is társadalmi megközelítésben, hanem szempontok
sokaságát vegyítve.
A kiállítást a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, amelynek egészen újszerű pályázati elbírálási szempontja ezúttal
az volt, hogy olyan tárgyakat, tárgyegyütteseket mutassanak be a múzeumok, amelyeket egyáltalán nem, vagy legalábbis a közelmúltban nem láthatott a közönség. Ezt az elvárást mintha csak a Laczkó Dezső Múzeum játékgyűjteményére szabták volna, amelynek alapjait S. dr. Lackovits
Emőke néprajzkutató 1979-es népi játékgyűjtése alapozta
meg. Az utoljára négy évtizede bemutatott tárgyegyüttes
azóta újabbakkal bővült, elsősorban Kádár-kori játékokkal.
A tárlat kurátorai e gyűjteményből válogattak társasjátékokat, babákat, építőkockákat stb., amelyeket e pillanatban is
gyarapodó kortárs anyaggal, illetve Veszprém megyei polgárok tárgyfelajánlásaival és fotóival egészítettek ki.
A kiállítás tehát a magányosan, családban, óvodában
vagy csapatban játszó gyermekről szól, s ezen keresztül a
játéktevékenység egyetemes vonásairól, amelyek kortól,
társadalmi hovatartozástól függetlenül kitermelik a maguk kulturális lenyomatait: a játékszereket.
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Bánsághy Nóra rovata

Személyes találkozás
Sánta István Csaba erdélyi fotós fiatalember fejébe vette,
hogy hivatásos fényképészként, de senki által nem delegálva, lefényképezi az általa
oly nagyra tartott jazz-legendákat, akiknek java része még
hetven, nyolcvan éves korában is elkápráztatja az ilyenfajta zenére érzékeny fülűeket.
Időt, fáradtságot nem kímélve, szinte pénz nélkül jár a
nyomukban, európai és amerikai fesztiválokon, jazz-klubokban és koncerttermekben
fényképezi Ornette Colemant,
Chick Corea-t, Quincy Jonest és másokat. Kiállításának különös hangsúlyt ad,
hogy az általa módszeresen
megörökített zenészek közül
többen nincsenek már az élők
sorában.
A kétszeres Magyar Sajtófotó-díjas szabadúszó fotóriporter az erdélyi Sepsiszentgyörgyön született, de később Budapestre költözött és
a Práter-utcai iskola fényképész szakán elsajátította a
fotózás alapjait. 2002-ben személyes találkozása Henri
Cartier-Bressonnal, illetve később Josef Koudelkával,
nagy hatást gyakoroltak rá. A mostani, Jazz fotók című tárlata október 5-ig látható a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Házban.

Tárlatvezetés
A londoni British Museum legújabb, mozivászonra szánt tárlatvezetése a Vikingek: Élet
és legenda című látványos kiállítást mutatja be.
Gareth Williams kurátor
viking hajók, különféle
fegyverek és használati
tárgyak gyűjteményéből,
nyelvészekkel, néprajzkutatókkal és történészekkel
együttműködve hívta életre ezt a nagyszabású kiállítást, mely közelebb hozza
ezt a titokzatos harcos népet a nézőkhöz.
A kiállításról készült mozielőadás szeptember 12én látható az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Mit mutat a leheletünk?

Orvosi értelemben a terhesség egy
olyan különleges állapot, mely során a női szervezet egy vagy több
utódot hord ki, és ez alatt jelentősen megváltoznak az élettani folyamatai. Milyen következtetések
vonhatók le ebben a különleges állapotban – az anya által kilélegzett
levegőből?
Kivégzés Marseille-ben

Az emberek a parton tolongva várták, hogy szemtanúi legyenek a jugoszláv király, I. Sándor váratlan
franciaországi látogatásának. A
gondterhelt uralkodó az óriási tömeg láttán odafordult szárnysegédjéhez, és baljós hangon jegyezte
meg: „Ha ezt a napot élve megúszom, akkor biztosan száz évig
élek”.
Az erd spuszták meghódítása

A középkorban a debreceni polgárok eleinte ingyen jutottak fához a
várost északról, kelet–délkelet felől
szegélyező nagy területű és változatos összetételű erdőkből. A cívisek jogainak szerves része volt
ugyanis a kompetencia fa. Később
csak a belső házastelekkel rendelkező adófizető lakosokat illette
meg a téli tüzelő mint juss.
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ÉLET

A hátlapon

Díszbazsalikom
Ismét egy magyar nemesítésű dísznövényt, az Ocimum basilicum
‘Purple’-t: a bazsalikom egy új fajtáját jutalmazta aranyéremmel a rangos nemzetközi FleuroSelect A
NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének munkatársai a júliusi angliai konferencián kapták meg a hivatalos értesítést, miszerint a magyar
növénynek jár jövőre az aranyérem.
A tollas kakastaréj (Celosia plumosa)
’Arrabona’ fajtájának tavalyi sikere
után senki nem számított arra, hogy
ezúttal is a magyar dísznövénynemesítőket díjazzák, mivel szinte
példa nélküli, hogy ilyen hamar
ugyanaz a nemesítőműhely nyerjen.
Ráadásul a nemzetközi mezőny nagyon erős volt, a magyar nemesítésű
lila bazsalikomnak a világ minden
tájáról benevezett, több ezer növénynyel kellett versenyeznie.
Az Ocimum basilicum ’Purple’
alapvetően egy fűszernövény, azonban rendkívül szép, különlegesen
lila árnyalatú levelei éke lehet bármely veteményesnek vagy éppen
kiskertnek, virágágyásnak, sőt balkonládának. Ráadásul magas illóolajtartalmának köszönhetően kivételesen jól tűri a szárazságot, és a
hosszas nemesítői munka során
sem veszítette el ezt az értékes tulajdonságát az új dísznövény fajtája, amely mind színével, mind
gömbformájával különleges látvány. S azt se feledjük, hogy illóolajtartalma révén – akárcsak a kerti bazsalikom – alkalmas étvágygerjesztőnek, vizelet- és szélhajtónak, illetve köhögéscsillapítónak.
SZ. SZ.
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Díszbazsalikom
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