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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 ku-
tatásokra 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 kutató-
munkát. 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, mód-
szerét, 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

• A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. 
A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre érde-
mesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett 
formában, ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti. 

• A pályázat jeligés, a jeligét kérjük a kéziraton fel-
tüntetni; kérjük, a pályázó zárt, jeligével ellátott borí-
tékban mellékelje nevét, lakcímét, telefonszámát, 
e-mail címét és OTKA kutatási pályázatának nyilván-
tartási számát. 

• A 9000-10000 karakter terjedelmű cikket egy kéz-
iratos példányban, valamint CD-n, doc formátumban, 
illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformá-
tumban) ellátva kérjük. 

• A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztősé-
gébe (1088 Budapest �III., Bródy Sándor u. 16.) vagy le-
vélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 

A pályázatok postára adásának határideje: 2014. októ-
ber 20.

A díjátadásra 2014 novemberében, a Magyar Tudo-
mány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor 
az OTKA Irodán.

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK,
ÉLeT ÉS TuDOMÁny SzerkeSzTőSÉGe

Kedves Olvasónk!



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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 

ERPSÍTÉS: KÁD 
ÁRKÁD ÉS KÁDÁR

HAJRÁ: 

Mind oldalra és lefelé ugyanaz 
az elv érvényesül:
ha a < azonos pozícióban 
levQ pöttyök pirosak az elsQ 
és második oszlopban és 
sorban, akkor a harmadikban 
is pirosak, ha nem, akkor a 
harmadik sorban és oszlopban 
az a pozíció fehér.

A 38. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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KereskedQnek hat hordója van.
A tartalmuk rendre 15, 16, 18, 19, 20 és 31 akó.

Ötben bor, a hatodikban sör van. 
Valaki megvett két teljes hordó bort. 

A következQ vásárló is bort vett, kétszer annyit, mint az elsQ.

aránylik... melyikhez? 

Melyik illik legkevésbé a többihez?

A vándorok összesen hét cipót 
osztottak meg.

Mindhárman 7/3 
cipót ettek meg.

Az elsQ hozzájárulása a
 szerény lakomához:

3 - 7/3 = 2/3 cipó,

a második pedig:
4 - 7/3 = 5/3 cipó.

Tehát az elsQnek 2, 
a másodiknak 5 peták jár.

mint ahogyúgy aránylik

Melyik hordóban volt a sör? 

Játékunk ezzel a feladvánnyal véget 
ért. Reményeink szerint azonban 

megújult formában új feladványokkal 
várjuk majd az érdeklQdQket – A szerk. 

Kedves Olvasónk!
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	 Metánszint-elemzés		
a	levegWbWl

A híres svájci sajt és csokolá-
dé az ország egyik jelképének 
is tekinthető tehenek tejéből 
készül, ezt a tejet itta Johan-
na Spyri világhírű regényének 
főszereplője, Heidi is az Alpok 
hegyei között. A tejtermelő 
tehenészeteknek azonban van 

egy másik terméke is – a metán. Az 
ABB repülőgépre szerelt elemzőké-
szülékének segítségével a kutatók 
pontosan tudják mérni az üvegház-
gázok körébe tartozó metán kibo-
csátási szintjét.  Hazánkban az MTA 
Csillagászati és Földtudományi Köz-
pontja légköri mérésekre használja 
az elemző készüléket.  

A svájci Reuss-völgy fölött 50 méter 
magasságban elsuhanó, az ABB Los 
Gatos Research (LGR) egysége által 
gyártott, gyors metánanalizátorral 
felszerelt kutató repülőgép segít tisz-
tázni a svájci üvegházgáz-kibocsá-
tással kapcsolatos vitát.

A kiemelkedő szarvasmarha-tar-
tási hagyományokkal rendelkező 
Svájcban a mezőgazdasági szektor 
1,5 milliós szarvasmarha-állománya 
felelős az ország éves metánkibo-
csátásának 80 százalékáért. Azonos 
súlyra vetítve a metán hússzor káro-
sabb hatást fejt ki a klímára, mint a 
szén-dioxid. 

Az utóbbi időben alapos vizsgálat-
nak vetették alá Svájc metánkibo-
csátásra vonatkozó becsült adatait, 
mivel azok nem állnak összhangban 
a légköri mérések eredményeivel. 
Az adatok pontosságának pedig 
kiemelkedően fontos szerepe van, 
mivel Svájc egyike annak a 28 or-
szágnak, amelyek öt évvel korábban 
vállalták, hogy nyomon követik me-
zőgazdaságuk kibocsátási értékei-
nek alakulását. 
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A zürichi Svájci Szövetségi Tech-
nológiai Intézet kutatói a méré-
sekhez az ABB-hez tartozó LGR 
(Mountain �iew, Kalifornia) által 
gyártott gyors metánanalizátort 
választották. Azt követően, hogy 
a kutatásban részt vevő repülőgép 
– szárnyai alatt a felszerelt elem-

zőeszközzel – kis magasság-
ban végigrepült Közép-Svájc 
hegyei és völgyei fölött, a 
kutatók arra a megállapítás-
ra jutottak, hogy a metánki-
bocsátásra vonatkozó svájci 
becslések pontatlanok.

„A metánkibocsátásra vonat-
kozó nyilvántartási becslések 
valószínűleg túl alacsonyak”- 
írják abban a cikkben, amely 
a Journal of Geophysical Re-
search című folyóiratban jelent 
meg. Álljanak bármilyen nagy 

becsben is a svájci szarvasmarhák, 
a tények azt mutatják, hogy a ké-
rődzési és emésztés utáni folyamat 
adja annak a metánemissziónak a 
jelentős részét, aminek csökkenté-
sét, többek között a tehenészetek 
takarmány-összetételével is kísérle-
tező Svájc célul tűzte ki. 

A repülőgép fedélzetére telepített 
készülék a kismagasságú repülések 
során levegőmintákat gyűjt, majd a 
mintákon lézersugarat bocsát keresz-
tül. A spektrométer elemzi a fényt, 
és pillanatok alatt meghatározza a 
levegő összetételét. A műszere má-
sodpercenként 10 mérés elvégzésére 
képes. A 160 km/ó sebességnél gyor-
sabb repülőgépek szárnya alá szerelt 
készülék másik előnye, hogy rezgésre 
nem érzékeny, és alacsony a karban-
tartási igénye. 

A svájci alkalmazásukon túl, a 
kibocsátott ammónia, szén-di-
oxid, szén-monoxid, metán és nit-
rogénoxid mérése céljából az ABB 
elemzőeszközeit már kereskedelmi 
légitársaságok repülőgépeire, va-
lamint a NASA kutatási célokat 
szolgáló gépeire is feltelepítették.  
Hazánkban az MTA Csillagászati 
és Földtudományi Központja a lég-
köri mérésekre használja az elemző 
készüléket. A ppb (part per billion) 
tartományban érzékelő elemző 
rendszerrel az intézet a nitrogén-
dioxid (N2O), szén-monoxid (CO) 
és víztartalom (H2O) mérését 
végzi el. 
Forrás: http://www.abb.hu

 	 Püspöki	arc-	
rekonstrukció	készül

�etési Albert püspök csontja-
inak biológiai és orvosi antro-
pológiai, genetikai vizsgálatát 
végezteti, grafikai és 4D-s 
számítógépes arcrekonstruk-
ciót készíttet a �eszprémi Ér-
sekség kincstára, a Boldog 

Gizella Főegyházmegyei Gyűjte-
mény. Biológiai és orvosi antropo-
lógiai vizsgálat, modern genetikai 
vizsgálat, többek között rokonsági 
genetikai vizsgálat elvégzése, va-
lamint grafikai és 4D-s számító-
gépes arcrekonstrukció elkészítése 
céljából egyéves előkészítő mun-
kálatok és engedélyeztetési eljárá-
sok után Márfi Gyula veszprémi 
érsek támogatásával Kőfalvi �idor 
és Fekete Attila kőrestaurátorok 
közreműködésével 2014. szeptem-
ber 1-jén felnyittatta �etési Albert 
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A képet készítette: Svájci Szövetségi Technológiai Intézet és az ABB ipari m_szerezési és 
elemzéstechnikai üzletágához tartozó Los Gatos Research

gáz 
bevezetQ 

nyílás

metán gyorsanalizáló 
készülék

szén-monoxid 
monitor
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kazula a Boldog Gizella Főegyház-
megyei Gyűjtemény emblematikus 
műtárgya. 

Beatrix királyné koronázó főpapja 
földi maradványait az általa felújí-
tott Szent György-kápolna 1957. évi 
ásatása után antropológiai vizsgála-

tokkal már azonosították, azonban 
az orvostudomány fejlődése azóta 
precízebb vizsgálatok elvégzését te-
szi lehetővé. 

A Szent György-kápolna 1957. évi 
régészeti feltárását Holl Imréné (H. 
Gyürky Katalin) régész vezette. Az 
ezt követő években Harsányi László 
igazságügyi orvosszakértő, Nemeské-
ri János és Éry Kinga antropológus a 
megtalált csontokat a Természettudo-
mányi Múzeum Embertani Tárában 
vizsgálta a többi megtalált sírlelettel, 
Újhelyi János kanonok és mások csont-
jaival együtt. Nemeskéri János antro-
pológus �etési Albert püspök csontjait 
1961. május 29-én adta át a veszprémi 

püspök, diplomata (1410 körül–1486. 
június) sírját a veszprémi Boldog Gi-
zella Főegyházmegyei Gyűjtemény, 
a �eszprémi Érsekség egyházmű-
vészeti gyűjteménye. A sírfelnyitást 
Susa Éva, az Igazságügyi Szakértői 
és Kutató Intézetek főigazgatója, 
igazságügyi antropo-
lógus szakértő, a bio-
lógiai tudomány kan-
didátusa meggyőző 
szakszerűséggel vezet-
te és végezte a veszp-
rémi X. századi Szent 
György-kápolnában. 

�etési Albert veszp-
rémi püspök, a Kap-
lony nembeli �etési 
család sarja, Hunyadi 
János titkára, Mátyás 
király vezető diplo-
matája 1458 és 1476 
között szinte állandó-
an utazott, egész Eu-
rópát bejárta, többször 
járt Itáliában követként. 
Nápolyban megkötötte Mátyás és 
Beatrix házassági szerződését, diplo-
máciai tevékenységének eredménye-
képpen a Pápai Állam és a �elencei 
Köztársaság jelentős pénzösszeggel 
támogatta Mátyás király török elleni 
hadjáratait, de képviselte Mátyást 
Regensburgban és Sziléziában is. 
A veszprémi püspökség középko-
ri fénykorát �etési Albert (1458-
1486) idején élte. A püspök jelen-
tős vörösmárvány építményekkel 
gazdagította a Szent György-
kápolna belső tereit, melyek a ma-
gyarországi reneszánsz művészet 
legjelentősebb darabjai. A püspök 
által �elencében készíttetett �etési-

püspökségnek. �etési Albert csontja-
it 1961 júniusában temették vissza. A 
grafikai arcrekonstrukciót most Kőnig 
Frigyes, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Művészeti Anatómia Rajzi és 
Geometria Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára készíti. 

A Boldog Gizella Fő-
egyházmegyei Gyűjte-
mény által végeztetett 
sírfelnyitás célja az, 
hogy a modern orvos-
tudomány eszközeivel 
komplexebb kép raj-
zolódjon ki �eszprém 
egykori püspöke fizi-
kai tulajdonságairól, 
testfelépítéséről, fizi-
ológiai adottságairól, 
életviteléről és ezáltal 
személyiségéről. A ku-
tatás további célja az, 
hogy rokonsági ge-
netikai vizsgálattal a 
nemzetségi genetikai 
rokonságot, így a püs-

pök személyazonosságát igazolja. 
A vizsgálat jelentősége abban rejlik, 

hogy a magyarországi embertani ku-
tatások során ritkán nyílik alkalom egy 
nagypolitikát meghatározó középkori 
történeti személyiség hiteles maradvá-
nyainak vizsgálatára. Ugyanis a múlt 
századok viszontagságai, különösen a 
török hódoltság időszakában történt 
pusztítások királyaink, hadvezéreink 
és politikusaink sírjait nem kímélték. 
A tudományos eredményeket és a raj-
zokat a Boldog Gizella Főegyházme-
gyei Gyűjtemény állandó kiállításán 
mutatja majd be a nagyközönségnek. 
Forrás: Boldog Gizella FQegyházmegyei 
Gy_jtemény

Reneszánsz kQoszlopfQ Vetési Albert idejébQl

Vetési Albert püspök sírja a veszprémi Boldog Gizella  A püspöki sír feltárása
FQegyházmegyei Gy_jteményben  
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A mikor Magyarország a mil-
lenniumi ünnepségekre ké-
szült, az IPU magyar dele-

gáltjai azért küzdöttek, hogy 1896-
ban ez a nemzetközi szervezet Buda-
pesten tartsa éves gyűlését. Apponyi 
és társai sikerrel megoldották ezt a 
feladatot. De a Szabadelvű Párt az 
1896-os választásokon erőszakos 
módon szerezte meg a Bánffy-kor-
mány támogatásához szükséges kép-
viselőházi többséget, Apponyi még a 
pacifista mozgalomban vitt tevé-
kenységét is felfüggesztette, mert 
abban együtt kellett volna működ-
nie az általa morálisan elítélt kabine-
tet támogató képviselőkkel. 

Béke Nobel-díjra jelölték
Bánffy Dezső bukása után Apponyi 
belépett a kormánypártba és 1900-
ban megújult erővel vett részt az 
IPU munkájában és mondott igen 
híres beszédet Párizsban egy nem-
zetközi pacifista sajtószövetség meg-
alakítása mellett, melynek tervét a 
szintén IPU-tag Jókai Mórral gon-
dosan előkészítették. Ezután egy év-
tizedig olyan aktivitást fejtett ki a 
pacifista eszmék mellett, hogy béke 
Nobel-díjra is jelölték (1911) és beke-
rült a Hágában székelő Nemzetközi 
�álasztott Bíróság tagjainak sorába. 
Két hónappal az első világháború ki-
törése előtt Apponyi a harmadik há-
gai békekonferencia készületeit látva 

APPONYI	ALBERT	AZ	ELSV	VILÁGHÁBORÚ	KIROBBANÁSAKOR

A	HÁBORÚPÁRTI	
PACIFISTA

Apponyi	Albert	gróf	az	1890-es	évtized	közepétWl	elkötelezett	híve	volt	
a	 nemzetközi	 pacifista	mozgalmaknak.	 Tagjai	 sorában	 tudhatta	 az	
Interparlamentáris	Unió	(IPU),	amely	a	nagyhatalmak	fegyverkezési	
versenyének	korában	a	háborúk	kirobbanását	elkerülendW,	a	konfliktu-

sok	békés	elrendezését	tárgyalásos	úton	kívánta	elérni.	Az	angolul,	
franciául,	németül,	olaszul	jól	beszélW	Apponyi	nagy	szónoki	sikereket	
aratott,	külföldi	kapcsolati	tWkére	és	nemzetközi	hírnévre	tett	szert	az	
IPU	rendezvényein	Brüsszelben,	Budapesten,	Párizsban	és	az	Amerikai	

Egyesült	Államok	keleti	parti	nagyvárosaiban	egyaránt.

az Osztrák-Magyar Monarchia kö-
zös külügyminiszterét felszólította, 
hogy Ausztria-Magyarország aktí-
van lépjen fel ezen a rendezvényen és 
tegyen azért, hogy a nemzetközi jog 
minél jobban fejlődhessen.

Nem sokkal a világháború kitörése 
előtt a Magyar Kultúra nevű katolikus 
lapban Az interparlamentáris unióról és a 
békemozgalomról egyáltalában címmel 
kétrészes cikket írt a pacifizmusról. 
„A békét akarja mindenki, legalább min-
denki állítja, hogy akarja.” Ennek okát 
abban látta, hogy a humanizmus és 
egy háború kiszámíthatatlansága, 
romboló ereje visszatart mindenkit 
egy háborútól. Még a győztes hatalom 
is belepusztulhat a diadalmas végkifej-
letbe. Feltette a kérdést, mi a szerepe a 
békeirodalomnak, békekongresszu-
soknak, békeegyesületeknek? Mitől 
más a pacifizmus, mint más politikai 
faktorok béketevékenysége? Utópis-
ta-e a pacifizmus?

Erre a következő választ adta. Az 
általános kormányzati béketörekvé-
seknél a pacifizmus azért több, mert 
a béke megőrzésének intézményes 
garanciáit akarja megalkotni. A 
kormányok ezzel ellentétben csak 
rendszertelen és ideiglenes intézke-
déseket képesek végrehajtani a béke 
érdekében. Ezeket az esetlegessége-
ket bármilyen tényező, bármilyen 
okból felboríthatja. „Mihelyt a nem-
zetek annak felismeréséhez eljutottak, 

hogy a béke fenntartása egyik legfőbb 
javuk, meg kellett indulni annak a pro-
cesszusnak, amely nem engedi többé, 
hogy ennek a jónak élvezete egyes ál-
lamfők, miniszterek s egyéb politikai té-
nyezők szubjektív belátásától és jóindu-
latától függjön, hanem intézményesen 
akarja azt biztosítani. A békemozgalom 
összes intézményeivel és törekvéseivel 
nem egyéb, mint ennek a történelmi pro-
cesszusnak külső megjelenése.” De rea-
lista módon elfogadta, hogy a nem-
zetközi jog soha nem lesz képes arra, 
hogy minden lehetséges katonai ösz-
szeütközést elhárítson. Azonban az 
egyes háborús feszültségek okainak 
kivizsgálására felállított vegyes vizs-
gálóbizottságok tényfeltáró munká-
jában és javaslattételi lehetőségeiben 
esélyt látott arra, hogy elkerülhető 
legyen néhány háború. Cikkében 
adott egy kis lehetőséget a naciona-
lizmus érvényesülésének is. „Nem 
úgy akarjuk azt értetni, hogy kihaljon a 
haza fiaiból az a férfias szellem, amely 
a haza megtámadott létérdekeinek meg-
védésére mindent vállal, a háborút is. De 
a kalandvágyat, a hódítási gondolatot, a 
háború szeretetét ki kell irtani a szívek-
ből. Oda kell állítani a háborút a maga 
helyére, mint egy nagy rosszat, egy vég-
zetes szerencsétlenséget, egy rettenetes 
bűnét annak aki azt okozza: amit azon-
ban vállalni készek vagyunk, ha iga-
zunknak és létünknek megvédését más-
képp eszközölni ne tudjuk.”

A fiatal Apponyi Albert
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hogy azzal nem a támadásnak terére lé-
pünk, hanem egy elemi, védelmi kötele-
zettséget teljesítünk. (…) Ennek a leszá-
molásnak megkezdésére mi is csak egy 
szóval felelhetünk, azzal a szóval, 
amely az egész közönségnek ajkain van 
és ez a szó az: Hát végre!” Azt vallot-
ta, mindenképpen meg kell torolni 

Szerbia provokatív magatartá-
sát, amelyet Ferenc Ferdinánd 
meggyilkolása óta a kis balkáni 
állam folytatott a Monarchia 
ellen. Különben a nemzetközi 
porondon az Osztrák-Magyar 
Monarchiát Európa beteg em-
berének fogják tartani. A nem-
zeti összefogás jegyében a kor-
mány melletti kiállásra hívta fel 
az ellenzéki pártokat és a nem-
zetet az osztrákokkal való teljes 
szolidaritásra. Reményei szerint 
a küszöbön álló háborúnak egy 
vége lehet: A Monarchia nem-
zetközi tekintélyének megerő-
södése és Magyarország önálló-
ságának és egységének megszi-
lárdulása.

A teátrális jelenet, ahogy Ap-
ponyi üdvözölte a hadüzenetet, 
a színfalak mögött súrlódáshoz 
vezetett a Függetlenségi és 48-
as Párt akkori elnökével, Káro-
lyi Mihállyal, aki a háború ki-
robbanásakor amerikai előadó 
körúton tartózkodott, így nem 
tudott befolyással lenni a párt-
ban zajló folyamatokra. Haza-
térte után számon kérte Appo-

nyin, hogyan állíthatta eszméiket és 
pártjukat a háború ügye mellé, főleg 
úgy, hogy semmi politikai feltételt 
nem kért cserébe a nemzet javára 
Béccsel és a kormánnyal szemben. 
Apponyi ezt a feltételszabást erkölcs-
telennek találta egy olyan pillanat-
ban, amilyen a háború kitörése volt, 
de remélte, a támogatásért nem ma-
rad el a nemzet számára a kompen-
záció.

Nyugodt bátorság
A Magyar Kultúra 1914-es áprilisi 
hasábjain a pacifizmusnak a nem-
zetközi békeintézmények létrehozá-
sa körül szerzett érdemeit méltatta. 
A lap szeptemberi hasábjain már a 
szerbek elleni háború jogosságát ma-
gyarázta. A tavaszi és az őszi cikkek 
között eltelt időszak és pacifistából 
lett háborúpárti magatartása ma-
gyarázatot igényelt – ő is érezte. Írá-
sát úgy kezdte, hogy kijelentette, a 
tavaszi cikkeiből semmit nem von 
vissza. „A háború mindig valakinek a 
bűne, azé aki, a jogrendet megtámadja 
vagy békés szomszédainak biztonságát 
fenyegeti. De annak a nemzetnek ré-
szén, amely igazságtalanul megtáma-
dott legfőbb javait védi, nem csak nem 
bűn, hanem magasztos erények kútfor-
rásává válhat. A puszta vakmerőség, 
mely igaztalanul prédál és támad, nem 
engedi föl a lelkeket, de az a nyugodt bá-
torság, amely az igazság védelmében lat-
ba veti mindenét és tiszta lelkiismeretre 
támaszkodva, öntudatosan áldoz életet s 

Apponyit egy holland üdülőváros-
ban érte Ferenc Ferdinánd meggyil-
kolásának híre. Erről értesülve rög-
tön hazautazott. A trónörökös a du-
alista rendszer és a magyar politikai 
elit iránt erős ellenérzéssel viselte-
tett, így Magyarországon nem so-
kan siratták meg. Politikai értelem-
ben Apponyi is szemben állt vele, de 
ez nem akadályozta meg abban, 
hogy stílszerűen búcsúztassa. „A ké-
szülő jövő a multba sülyed, mielőtt je-
lenné alakulhatott volna, a történelem-
nek egy előre megírt fejezete lepecsételve 
és olvasatlanul tűnik el az enyészet-
ben.” Nem állt meg a gyász szavai-
nál. A merénylet hátterét ki akarta 
vizsgáltatni, hogy kiderüljön, ma-
gányos elkövető, vagy összeesküvés 
állt-e mögötte.

Hát	végre!
Miután Tisza István miniszterelnök 
a képviselőház előtt beszámolt a 
Szerbiának szóló hadüzenetről és an-
nak okairól, a többi pártvezérhez 
hasonlóan Apponyi is szólásra emel-
kedett pártja nevében. „Át vagyunk 
hatva attól, hogy az a leszámolás, amely 
megindult, kikerülhetetlen volt (…) és 

Klotild fQhercegnQ ifj. gróf Andrássy Gyulával beszélget, mellettük balra gróf Apponyi Albert, 
az elQtérben Wekerle Sándor, 1906. december 2. (Fotó: Jelfy Gyula)

Ferenc Ferdinánd meggyilkolása (A világháború 
képes krónikája)
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Háborús időkben egy nemzetnek 
egységet kell mutatni. Apponyi és el-
lenzéki társai egészen az 1916-os román 
támadásig ebben a témában lojálisan vi-
szonyultak a Tisza-kormányhoz. A há-
borús kérdésekben a nemzeti munka-
párti kabinettel szembeni bizalomnak, 
illetve ennek a magyar nemzet és kül-
föld irányába történő reprezentálásá-
nak szükségességét az ellenzék is fon-
tosnak tartotta. Ilyen jellegű konstruk-
tív magatartásuknak politikai hasznát 
remélhették, elsősorban a politika 
irányvonalának befolyásolása terepén.

Hogyan tudta Apponyi a háború 
támogatását összeegyeztetni korábbi 
pacifista eszméivel? 

Ezt a dilemmát barátja, rokona és a 
háború elején még szövetségese, Káro-
lyi Mihály sem tudta mire vélni, de el-
ismerte, hogy Apponyi valóban híve 
volt a pacifista nézeteknek. „Mindenki 
tudja, hogy Apponyi pacifista. A pacifiz-
mus első, idilli korszakának gondolatvilága 
rokonra talált Apponyi érzelmes kedélyé-
ben. (…) Ő hitt ebben a pacifizmusban. 
Mi vitte hát arra, hogy a világháború kitö-
rését a hírhedt „Végre!” felkiáltással üdvö-
zölje? Nem voltam akkor közelében, nem 
tudom. De ő sohasem volt az az ember, aki 
ki tudta volna vonni magát közvetlen kör-
nyezetének hangulata és kívánságai alól.” 
Később így folytatta memoárját: „Ta-
lán nem nagyon tévedek, ha Apponyi rette-
netes „Végre!” fölkiáltását a háború kitöré-
sekor leginkább annak a – bizonyára öntu-
datlan – vágynak tudom be, hogy politikai 
múltjának kényelmetlenné, legalábbis 
inaktuálissá váló részeit elfelejtesse.”

A világháború idővel a Szent Ist-
ván-i magyar állam területeinek 
egybentartásáról és a határokon be-
lül a magyar nemzeti szupremácia 
megőrzéséről szólt. A területek sért-
hetetlensége és az államalkotó ma-
gyar nemzetnek az itt élő nemzetisé-
giekkel szembeni elsőbbsége és kultu-
rális missziója a dualizmus érinthetet-
len szent teheneihez tartoztak a 
belpolitikában. Ezek a háború 
előrehaladtával egyre inkább veszély-
be kerültek, megőrzésük minden-
képpen igényelte a háború támogatá-
sát. A háborút nem lehetett a német 
külpolitikai orientáció nélkül támo-
gatni. A Német Császárság volt az 
Osztrák-Magyar Monarchia szövet-
ségese és gyengeségeiben támogató-
ja a nemzetközi küzdőtéren.

ANKA LÁSZLÓ

vagyont a megtámadott hazáért, erkölcsi 
ujjászületést eszközölhet annál a nemzet-
nél, amely ilyen erőfeszítésre kényszerül. 
Ilyen ebben a háborúban a mi helyzetünk.” 
A szerbek Monarchia-ellenes összees-
küvéséről értekezett. Magyar terüle-
tekre fáj a foguk és a szerb származású 
magyar állampolgárokat fordítják a 
magyar állam ellen. A leplet a szerb cé-
lokról szerinte két dolog rántotta le. Az 
egyik a Balkán-államok közötti nyilvá-
nosságra került 1912-es szerződés, 
amely Apponyi szerint a törökök mel-
lett a Monarchia ellen is irányult, a má-
sik a trónörökös elleni merénylet. 

Nem Apponyi volt az egyetlen paci-
fista, akit a háború kitörésekor magá-
val ragadott a nacionalista lelkesedés. 
A háború mellé álltak az angol és né-
met békemozgalmárok, a védelmi 
jellegű háború jogosságát hangsú-
lyozva. Csak kevés pacifista foglalt 
állást a háború ellen 1914-ben.

Békemozgalmi múltja és eszméi-
nek következetes képviselete abba az 
irányba kellett volna fordítsa, hogy a 
háború ellen foglaljon állást. Még-
sem ezt tette. Ennek több oka is volt.

A magyarok lelkesedéssel fogadták 
a háborút. Ennek hatása alól egyet-
len parlamenti erő sem vonhatta ki 
magát. A közhangulattal szembe-
menni 1914 nyarán a teljes politikai 
elszigetelődést jelentette volna.

Apponyi Albert

ÉT-ETOLÓGIA

Emberi	géntWl	gyorsabban	
tanulnak az egerek
Az ember különleges képessége a be-
széd, de még nem tudjuk, milyen gene-
tikai változások tették lehetővé a kiala-
kulását. �alószínűleg igen fontos szere-
pet játszott a Foxp2-gén. Ha az emberi 
génváltozatot egérbe ültetik, akkor a 
„humanizált” egerek több és bonyolul-
tabb vészkiáltást adnak le. Emellett az 
egyik, a tanulásban is szerepet játszó agyi 
régiójuk (striatum) aktivitása is megvál-
tozik. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogyan 
befolyásolja a FOXP2 a tanulást, kuta-

tók megvizsgálták, milyen gyorsan ta-
nulják meg a humanizált és a vad típusú 
egerek, hol találnak táplálékot egy labi-
rintusban.

A tanulásnak, emlékezésnek két típusa 
van. A deklaratív tudatos erőfeszítést 
igényel, a procedurális a gyakorlás révén 
automatikusan működik. Hogy kide-
rüljön, a Foxp2 melyik tanulástípusra 
hat, az egerek a labirintustesztben tuda-
tos körültekintést igénylő és a már be-
gyakorlott tudást alkalmazó feladatot is 
kaptak. A humanizált egerek gyorsab-
ban megszerezték a jutalmat, mint a va-
dak. �iszont ha csak az egyik típusú tu-
dással lehetett jutalomhoz jutni, egyfor-
mán teljesítettek a csoportok. Ez arra 
utalt, hogy a kétféle tanulás valami mó-
don befolyásolta egymást. A Foxp2-
génnek az lehet a szerepe, hogy segítse a 
váltást a két tanulástípus között. Amikor 
a gyerekek beszélni tanulnak, akkor így 
térhetnek át a tudatos szóutánzásról az 
automatikus beszédre. 

Igaz, az eredmények nem biztos, hogy 
a nyelvtanulásra is átválthatók, hiszen a 
kísérletben nem a beszédnél szokásos 
akusztikus ingerek érték az egereket. 
Ennek ellenére a kutatás nagy előrelépés, 
mert genetikai, viselkedési, idegrendsze-
ri és evolúciós ismereteket köt össze.

kubinyi enikő
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Egy agykérgi nagy piramissejt 
akár több ezer szinaptikus 
„bemenetet” fogadhat. Ha 

számításba vesszük az idegsejtek bo-
nyolult nyúlványrendszerét, vala-
mint azt, hogy a rájuk érkező kap-
csolatok nemcsak a fogadó nyúlvá-
nyok (dendritek) felszínén oszlanak 
el változatosan, hanem aktivitásuk 
még időben is eltér egymástól, akkor 
egy rendkívül bonyolult hálózat tá-
rul elénk. Ebben a hálózatban igen 
komplex feladat hárul egy-egy ideg-
sejtre a neuronális információfeldol-
gozás során. 

Szerencsére ezzel a roppant feladat-
tal nem teljesen segítség nélkül kell 
megbirkóznia az idegsejteknek. Az 
emlős előagyi ideghálózat mintegy 
90%-a serkentő működésű, vagyis a 
szinaptikus kapcsolatok ingerülete 
átterjed a posztszinaptikus partner-
re. A serkentő axonterminálisok 
döntő többsége – amelyek jelátvivő 
anyaga az apró ve zi-
ku  lákba csomagolt 
aminosav, a glutamát 
– azonban nem köz-
vetlenül az idegsejtek 
nyúlványainak sima 
felszínén, hanem azok 
apró kitüremkedése-
in, úgynevezett dend-
rit-tüskéken végződnek. Ezek a tüs-
kék apró, a beérkező ingerület-fel-
dolgozásra specializálódott, önálló 
biokémiai „mikroszámítógépek”, 
amelyek alapvető szerepet játszanak 
az általuk fogadott szinaptikus akti-
vitás feldolgozásában és továbbításá-
ban a dendrit-törzs, illetve a sejttest 
felé. Jelenlétükre már Ramón y 

Cajal is felfigyelt, és csodálatos raj-
zain meg is örökítette azokat. Cajal 
még nem tudhatta – hiszen az 1900-
as évek elején még nem létezett 
elektronmikroszkóp – hogy ezek a 
tüskék valójában az ingerület feldol-
gozására és közvetítésére szakoso-

dott dinamikus kap-
csolatok.  

A figyelem 
fókuszában

A dendrit-tüskék rég-
óta a tudományos fi-
gyelem fókuszában áll-
nak. Megállapították, 

hogy méretük és szinaptikus haté-
konyságuk igen szoros összefüggést 
mutat. A tüskék térfogata önmagá-
ban meghatározza a posztszinaptikus 
receptív felszín (a posztszinaptikus 
denzitás) méretét, a glutamát recep-
torok számát és a preszinaptikus in-
gerületre adott válasz magnitúdóját: 
nagyobb tüskék több receptorral 

rendelkeznek és hatékonyabb szi-
nap tikus ingerületátvitelre képesek. 
Az olyan stimulusok, amelyek tartós 
szinaptikus hatásnövekedést képesek 
kiváltani – amelyet egyébként a ta-
nulás és memória idegrendszeri alap-
folyamatának is tekintünk –  tüske-
méret növekedéssel és több glutamát 
receptor szinapszisba helyeződésével, 
míg a tartós szinaptikus hatáscsök-
kenés tüske-zsugorodással és recep-
tor-szám csökkenéssel járnak. A re-
ceptorok szállítását a tüskén belül 
szelektív ún. endoszóma rendszer 
végzi. A tüske-szinapszisok alakja 
tehát nem állandó, a szinapszisok 
molekuláris változásait szorosan kö-
vetik a tüskék morfológiájában be-
következő változások. 

A neuronális jelátvitelben sarkaltos 
szerepet játszó tüskeszinapszisok 
alakját a bennük található dinami-
kus vázrendszer, az aktin cito szke le-
ton határozza meg. Az aktin egy 
glo buláris monomerekből (G-aktin) 

A Z  I D E G I  KO M M U N I K Á C I Ó  S Z E R K E Z E T I  A L A P J A I 

AZ AGY 
MIKROANATÓMIÁJA

Az emberi agy közel 85 milliárd neuront tartalmaz, de a kutatásokhoz használt modellállatok, az egér 

vagy	a	patkány	agyában	is	közel	100	millió	neuron	található.	Az	emlWs	agy	meködése	alapvetWen	ezen	
idegsejtek szinaptikus kapcsolatára épül. Az idegsejtek számát jóval meghaladja a közöttük kialaku-

ló kapcsolatok mennyisége: az agy fejlettségének függvényében akár 1011–1014-en számú kapcsolat 

is található az idegsejtek között. 

K 83830

PUB-I 111137

A. Egy agykérgi piramissejt morfológiája, B. Ramón y Cajal rajza különbözQ tüskés dendrit-
szakaszokról. A serkentQ tüske-szinapszis elektronmikroszkópos képén jól felismerhetQ a 

vezikulákkal teli axonterminális, a dendrit-tüske és a posztszinaptikus denzitás (PSD). 
(FORRÁS: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL)

Terminális

PSD

Tüske

A B
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portfolyamatok 
helyének kialakí-
tása és a szállítási 
folyamatok irá-
nyának meghatározása, a szállító 
endoszómák létrehozása és dokkolá-
sa. Ezért arra voltunk kíváncsiak, 
vajon a tüskék alakját meghatározó 
aktin-hálózat is rendelkezik-e ha-
sonló „domén”-szerkezettel, hiszen 
feltételezhető, hogy az idegi aktivi-
tás nem véletlenszerűen polimerizá-
lódó és átalakuló, hanem egy nagy 
rendezettséget mutató vázrendszerre 
támaszkodik. 

Véletlenszereen	vagy	
koncentráltan?

A szinaptikus dendrit-tüskék pará-
nyi mérete (0,02-0,03 femtoliter, 1 
fL 10-15 liternek felel meg) azonban 
nem teszi lehetővé a bennük talál-
ható aktin-hálózat hagyományos 
fénymikroszkópos technikákkal 
való vizsgálatát. Az elektronmikro-
szkópban (melynek felbontóképes-
sége ~0,2 nanométer) már látható-
ak a szinaptikus partnerek, de a tüs-
kék plazmájában mindössze egy 
többé-kevésbé heterogén, fonalas 

enzimatikus szabályozófehérjék se-
gítségével fonalakká polimerizálódó 
(F-aktin) mikrofilamentum típus, 
amely evolúciósan igen konzervált 
módon egyaránt jelen van az egysej-
tűekben és a legfejlettebb emlősök 
sejtjeiben, így az idegsejtekben is. Az 
idegsejtek felszínén található tüskék 
aktivitás-függő morfológiai  válto-
zásának alapjául is az aktin-hálózat 
dinamikus átépülése áll. Ez az ún. 
aktivitás-függő aktin reorganizáció 
igen komplex kapcsolatra utal az 
idegi impulzusokat közvetlenül fel-
fogó glutamát-receptorok és az ak-
tin-alapú „tüskeváz” között. 

A dendrit-tüskék számos speciális 
feladat ellátását végző funkcionális 
területtel, úgynevezett doménnel 
rendelkeznek. Ilyen például a már 
korábban említett posztszinaptikus 
denzitás, amely a jelátvivő anyag 
glutamát-érzékelését végző recepto-
rokat és a hozzájuk tartozó jelátvivő 
és struktúr-fehérjéket tartalmazzák.  
A receptorok és sejtfelszíni moleku-
lák transzportjáért felelős területek is 
megtalálhatóak a tüskék felszínén: 
az úgynevezett endocitotikus és 
exocitotikus zónák feladata a transz-

szerkezetet mutató aktin-hálózat 
figyelhető meg, amely nem visz 
közelebb a tüskeváz szerkezetének 
megértéséhez. Megfelelő techni-
kával azonban meg tudjuk jelení-
teni a különböző funkcionális álla-
potban lévő aktin-doméneket. Eh-
hez az aktin-váz azon tulajdonsá-
gát használjuk fel, miszerint a 
G-aktin monomerek önállóan nem 
képesek sem fonalakká polimeri-
zálódni, sem a fonalak bonyolul-
tabb hálózattá alakulni, mivel ezek 
igen energiaigényes folyamatok és 
megfelelő biokémiai katalizátorok 
- enzimek - nélkül nem mennek 
végbe. Az aktin-hálózat szabályo-
zott és dinamikus kialakításáért 
egész enzimrendszer felelős, ma 
már sok ilyen, specifikus funkci-
ókkal rendelkező fehérjét isme-
rünk. Jellemző rájuk, hogy szinte 
minden sejtben megtalálhatóak, és 
az aktinhoz hasonlóan az evolúció 
során sem szerkezetileg, sem funk-
ciójukban nem, vagy csak alig vál-

A tüskék felszínén glutamát-receptorok felelQsek az ingerület kémiai 
jel formájában történQ érzékeléséért. Tartós stimuláció esetén a 
szinaptikus hatékonyság nQ, több receptor helyezQdik a tüske 

szinaptikus felszínére a szállító endoszómák segítségével és a tüske 
mérete megnQ (jobb oldali útvonal). Amennyiben az adott tüskét 

nem éri gyakori, vagy elég erQs impulzus, hatékonysága csökken, a 
receptorok elszállítódnak és a tüske zsugorodik (bal oldali útvonal). 

Az aktin-hálózat kialakításáért felelQs néhány enzim m_ködését 
bemutató ábra. A Capping-protein lezárja a fonalak végét, így 

a növekedés megáll. Az Arp2/3 komplex elágazódásokat képes 
létrehozni, melyeket a cortactin stabilizál. A Fascin és alpha-actinin a 

fonalak kötegelését végzik, a polimerizációért a profilin, a darabolásért 
és depolimerizációért a cofilin felelQs, míg keresztkötések 
létrehozásáért a filamin és spectrin enzimek a felelQsek. 

Glutamát-receptorok Szállító endoszóma

Csökkent m_ködés Hatékonyabb m_ködés

Tartós 

hatásnövekedés
Tartós 

hatáscsökkenés

Fascin, alpha-actininCapping-protein

Profilin

Filamin, spectrin

Cofilin
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toztak. Például a legtöbb eukarióta-
sejtben a cofilin nevű enzim a fona-
lak darabolásáért,  de po li me ri zá ció-
jáért felelős, míg az úgynevezett 
Arp2/3 komplex - amely egy hét al-
egységből álló multimer enzim – a 
filamentumok felszínén hoz létre 
elágazódásokat, majd képes az új 
filamentum polimerizációjára, 
nukleációjára. De léteznek a 
filamentumokat kötegekbe rende-
ző, keresztkötéseket létrehozó, mo-
nomereket szállító és fonál vé-
géhez kötő specifikus enzi-
mek is.  

Az aktin-szabályozó fehérjék 
ezen tulajdonságát felhasznál-
va megvizsgáltuk, hogy az 
egyes fehérjék a tüske-plazma 
mely területén fordulnak elő: 
vajon véletlenszerűen oszla-
nak meg az egyes funkciót 
hordozó enzimek, vagy bizo-
nyos területeken koncentrá-
lódnak? Ehhez megjelöltük az 
egyes fehérjéket olyan mód-
szerrel, amely jól látható jelet 
ad az elektronmikroszkópban, 
és elég kicsi ahhoz, hogy az 
adott enzim helyét megmutas-
sa: agyból készült metszeteket 
a vizsgálni kívánt fehérje ellen 
termelt olyan ellenanyaggal 
(antitesttel) in ku bál tuk, ame-
lyekhez néhány nanométer át-
mérőjű, kolloidális arany-
szemcse volt kötve. Természe-
tesen sok ezer tüskén belül egy 
sereg aranyszemcse helyzetét 
kell pontosan megmérni és 
úgynevezett kvantitatív sta-
tisztikai módszerrel feldolgoz-
ni. Az adatok feldolgozása 
egyértelműen kimutatta, 
hogy az aktin alapú tüskeváz 
szabályozásában alapvető sze-
repet játszó egyes fehérjék egymás-
tól elkülönülten koncentrálódnak. 
A korábban említett depo li me ri záló 
hatású cofilin közvetlenül a memb-
rán alatti régióban, egy héjszerű te-
rületen fordul elő. Az Arp2/3 
komplex a tüske-plazmán belül egy 
gyűrű – pontosabban fánk – alakú 
területen található a legnagyobb 
mennyiségben, míg például a 
cortactin, amelyik stabilizálja a 
filamentum-elágazódásokat, a tüs-
ke középpontjában lokalizálódik. E 
példák alapján is látható, hogy az 

aktin-átalakítási funkciók elkülö-
nült helyeken, úgynevezett mikro-
do mé nek ben találhatóak. Már ko-
rábban feltételezték az aktivitás-
függő szi nap tikus tüske-morfológi-
ai változások alapján, hogy a tüskék 
felszíne sokkal dinamikusabb, míg 
a középpontban egy stabilabb ak-
tin-mag található. Ezt a feltétele-
zést a mi vizsgálataink is messze-
menőkig alátámasztották, hiszen a 
stabilizációért felelős fehérjéket a 

tüske középpontjában találtuk, a 
dinamikusabb aktin-hálózatért fe-
lelős cofilint pedig épp a tüske fel-
színe alatt. A tüskékben tehát na-
gyon magas rendezettségű biokémi-
ai szegregáció, úgynevezett ko part-
mentalizáció támogatja a hatékony 
neuronális jelátvitelt. Az ingerület 
továbbításáért felelős jelátviteli rend-
szer szorosan összekapcsolódik az 
aktin citoszekeleton szabályozásáért 
felelős enzimekkel, létrehozva ezzel 
az aktivitás-függő szinaptikus 
plaszticitás morfológiai alapjait is.

Precíz gépezet
Amennyiben e rendezettség hátte-
rében található enzimrendszer vagy 
szabályozása károsodik, az súlyos 
következményekkel jár. Abnormá-
lis dendrit-tüske morfológiát szá-
mos neuropszichiátriai kórkép, pél-
dául értelmi fogyatékosság, skizof-
rénia vagy autizmus esetében meg-
figyeltek már. Egyre több 
bizonyíték utal arra, hogy az ideg-
sejtekben található aktin-sejtváz 

szabályozási útvonalaiban 
bekövetkező hibák és ezen 
kórképek között közvetlen 
kapcsolat lehet. Számos ski-
zofrénia-kórképben találtak 
olyan enzimdefektust, amely 
egyértelműen a dendrit-tüs-
kékben zajló aktivitás-függő 
aktin reorganizáció enzim-
rendszerét érinti. A tüskék-
ben található intermedier jel-
átvivő molekulák családjába 
tartozó, úgynevezett Rho 
GTPáz-fehérjék hibái (melyek a 
receptorok aktivitását közvetí-
tik az aktin-szabályozó enzi-
mek felé) is egyértelműen köt-
hetőek az értelmi fogyatékos-
sághoz vagy a skizofréniához. 
Mind ezek arra utalnak, hogy a 
szinaptikus aktin-citoszkeleton 
hibás szabályozása számos ideg-
rendszeri és pszichiátriai kórkép 
kialakulásáért lehet felelős. 

A tüskékben tehát egy igen 
precíz biokémiai gépezet talál-
ható, amely a szinaptikus inge-
rületet nemcsak a dendrit és a 
sejttest felé közvetíti, de közvet-
lenül hatással van a tüskevázra 
is, ezáltal optimalizálja, mintegy 
hozzáigazítja a jelátvivő „beren-
dezés” morfológiáját az adott 
rendszerhez. Ez a szi nap tikus 

plaszticitás morfológiai megjelenése is 
egyben. A tüske-szerkezet megismeré-
se mindenképpen közelebb visz minket 
az idegi információfeldolgozás megér-
téséhez, de klinikai jelentősége sem el-
hanyagolható, hiszen számos 
neuro pszichiátriai és neurodege-
nerációs kórkép esetében ismert a 
tüskék abnormális morfológiája és 
működése, ami egyértelműen a tüs-
kékben található aktin-váz szabá-
lyozásában bekövetkező anomáli-
ákhoz köthetőek.  

RÁCZ BENCE LÁSZLÓ

Az egyes aktin-szabályozó enzimek által elfoglalt tüske-
területek egyszer_sített bemutatása. A cofilin a membrán 

alatt helyezkedik el, az Arp2/3 komplex a tüskében hoz létre 
egy gy_r_ alakú területet, míg a cortactin a tüske-fej közepén 

található. 

PSD

Tüske-fej

Dendrit-törzs

AktinGlutamát-
receptor

CortactinArp2/3
komplex

Cofilin
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ris határréteg-magasság (PHR) 
fölötti légtérbe kerülve lehűl és meg-
indul a felhőképződés. 
– Mit jelent a planetáris határréteg 
kifejezés, és hogyan hozzák kapcso-
latba a talajokkal?
– A kifejezés a légréteg azon kitün-
tetett helyére utal, amelyben a föld-
felszín hatása a felmelegedése követ-
keztében generált turbulens átkeve-
redés miatt jelentős. E réteg tetején 
gomolyfelhők is képződhetnek.
– A talaj nedvessége vajon befolyá-

solja ennek a határ-
rétegnek a kialakulá-
sát?
– Igen, hiszen a talaj 
és a talaj fölötti levegő 
hőmérsékletét a talaj 
nedvességtar ta lma 
befolyásolja. A kis 
nedvességtartalmú, 
azaz száraz talaj fölött 

a felmelegedett és kevés vízpárát 
szállító levegő a nyári meleg napo-
kon 2000-2500 méter magasságú 
PHR-t eredményez. A talaj felmele-
gedése a szemcseösszetételtől is függ. 
A homoktalajok általában szárazak, 
mert nem tartják meg a vizet, és 

ezért gyorsan átmelegszenek. Inten-
zív felettük a hőtranszport, azaz a 
meleg levegő feláramlása, tehát fe-
lettük a PHR akár néhány száz mé-
terrel magasabb, mint a több ned-
vességet tárolni képes vályog-, illet-
ve agyagszemcse-összetételű talajok 
felett.
– A földhasználat is befolyásolja a 
lokális (azaz helyszíni) időjárást. 
Ezzel kapcsolatban mire jutottak?
– Erre nézve csupán előkísérleteink 
vannak, mert erre a következő OT-
KA-kutatás keretében szeretnénk 
választ találni. Modellkísérletben a 
hazai mezőgazdasági területet szán-
tónak, gyepnek és erdőnek véve je-
lentős különbséget kapunk a plane-
táris határréteg-magasságra, illetve 
a felhőképződésre. Ezek azonban 
csupán modellkísérletek voltak, és 
nem tudjuk, hogy az alföldi terüle-
ten a különböző földhasználati mó-
dok megoszlása hogyan hatna a 
PHR-magasságra és a meleg nyári 
napokon a nyári záporok kialakulá-
sára. 
– Milyen módszerek léteznek a ta-
laj szemcseösszetételének a vizsgá-
latára napjainkban?

– Milyen főbb kutatási területeken 
dolgozik?
– A talajok fizikai jellemzőinek ku-
tatási területén munkálkodom. Fő 
kérdéskörként a talaj vízgazdálko-
dásával, szemcseösszetételével és a 
talajban tárolt és szivárgó vízmeny-
nyiség kapcsolatrendszerével foglal-
kozom.
– Egyes kutatásainak időjárási vo-
natkozásai is vannak. Milyen sze-
repe van a talajnak az időjárásban?
– Az ELTE Meteorológiai Tanszé-
kével együttműködés-
ben végzett OTKA-
kutatás kiinduló hipo-
tézise szerint a talaj bi-
zonyos időjárási 
helyzetekben, így a 
nyári meleg, úgyneve-
zett anticiklonális idő-
szakokban hat az időjá-
rás alakulására. A talaj-
ban tárolt víz párolgása és a növé-
nyek általi párologtatása ilyenkor a 
felhőképződés vízforrása. A talaj fö-
lötti levegő hő- és vízgőzszállítás-in-
tenzitása pedig a zivatarfrontok vo-
nulását befolyásolhatja. A felszín kö-
zeli levegőbe jutó vízpára a planetá-
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lönböző szemcseméret-eloszlást mu-
tat, amelyeket FD-értékük egyértel-
műen jelez. Különösen jelentős ezért 
a hagyományos és a nagyszámú lé-
zeres szemcseméret-eloszlások he-
lyettesítése a fraktáldimenzióval. 
Eddigi tapasztalatunk szerint a tala-
jok szemcseeloszlásának FD-értéke 
érzékenyen mutatja a mérési mód-
szerelemek hatását és egyszerűsíti a 
talajok összehasonlítását szemcsemé-
ret-eloszlásuk alapján. 

– Kutatásai során gyökérkapaci-
tással is foglalkozott. Mit érdemes 
tudni erről a paraméterről? Hogyan 
lehet mérni?
– A látszólag jelentősen eltérő té-
makört az a körülmény kapcsolja a 
talaj vízgazdálkodásához, hogy a 
növények a talajpórusokban tárolt 
vizet gyökérzetükön keresztül ve-
szik fel. A talajban gyökerező nö-
vény gyökerének elektromos kapa-
citása (EC) impedancia-mérő mű-
szerrel mérhető meg. Bizonyított az 
EC, a gyökértömeg és a gyökér-
hossz kapcsolata. Eredetileg az 
EC-t egyetlen frekvencián mérték, 
a frekvenciaspektrum felvétele a mi 
kezdeményezésünk volt. Kontrol-
lált körülmények között nevelt nö-
vényeken bizonyítottuk, hogy a nö-
vény sebzése nélkül mért EC alkal-
mas a növényfejlődést befolyásoló 
külső tényezők, például pesz ti cid-
ha tás és mikorhizagomba-szimbió-
zis kimutatására is. A jövőben az 
EC-méréseket a növények talajkör-
nyezeti és élettani jellemzőivel ter-
vezzük összefüggésbe hozni.

BAJOMI BÁLINT

összetétel (textúra) a jellemző. Itt az 
agyag mennyisége 20-35% közöt-
ti, míg a porfrakció, azaz a vályog 
a szemcsefrakciók legalább 50%-
át adja. A homokfrakció mennyi-
sége 10-15%-nál általában nem 
több. Az agyag textúrájú talajok 
esetében az agyag méretű szem-
csemennyiség a 35-40%-ot is 
meghaladja, a többi a porfrakció-
ba tartozik, és a homokfrakció 
mennyisége kevés. 

– Mi az a fraktál? Hogyan alkal-
mazzák a talajtanban?
– A fraktál matematikai fogalom, 
aminek egyik alkalmazása lehetsé-
ges a talajalkotó szilárd szemcsék és a 
közöttük levő pórusok méret szerin-
ti eloszlására. A talajok 7 szemcse-
méret-frakcióból álló szemcseelosz-
lása térbeli geometriai modellel ír-
ható le. A modell a kis mérettől 
(0,001 mm) a 2 mm élhosszúságig 
növekvő méretű térfogatban mért 
szemcsemennyiséget hatványfügg-
vénnyel írja le. A függvény hatvány-
kitevője a fraktáldimenzió (FD). A 
térbeli geometriai modellből követ-
kezően FD-értéke 2 és 3 közötti. A 
sok kolloidméretű szemcsét tartal-
mazó agyagtalajok FD-értéke közel 
esik a 3-hoz, míg a nagyméretű 
szemcsék mennyiségének növekedé-
si arányában az FD-érték csökken. Az 
FD aktuális jelentőségét a talajok úgy-
nevezett lézerdiffrakciós módszerrel 
meghatározott szemcseeloszlása adja. 
Az új módszerű eljárás ugyanis kö-
rülbelül 100 szemcseméretből álló el-
oszlást szolgáltat. A hagyományos és 
lézeres mérési eljárás jelentősen kü-

– A hagyományos módszer az úgy-
nevezett ülepítéses vagy pipettás 
módszer, amely a Stokes-törvényen 
alapul. Jelenleg ezt rögzíti a magyar 
szabvány. Ennek a vizsgálati mód-
szernek nagy az idő- és munkaigé-
nye, és ennek megfelelően az ára is 
magas: egyetlen minta laboratóriu-
mi elemzése 6000-7000 Ft-ba kerül. 
Az új, a gyógyszeriparban poranali-
tikára kifejlesztett úgynevezett 
lézerdiffrakciós módszerrel a meg-

határozás fél-egy órán belül elvégez-
hető, kis anyagmennyiséggel, akár 
nagy ismétlésszámmal, tehát megfe-
lelően kontrollálható módon. Az je-
lenti a problémát, hogy a két mód-
szer más-más szemcseeloszlást állapít 
meg. Jelenleg nemzetközi viszony-
latban is abban az irányban folynak a 
kutatások, hogyan lehet a két – a ha-
gyományos és az új – módszer ered-
ményeit összekapcsolni, összehason-
lítani, illetve milyen mérési szabvány 
dolgozható ki az új eljárásra.
– Milyen a különböző talajok jel-
lemző részecskemérete?
– A talajok fizikai féleségét, vagy 
textúráját jellemzik a különböző 
szemcse-eloszlásokkal, szemcsemé-
ret-tartományokkal. A homok tex-
túrájú talajokban az úgynevezett 
durva, tehát nagyméretű szemcsék 
mennyisége a domináns. Ez azt je-
lenti, hogy az 5 századmilliméternél 
nagyobb méretű részecskék mennyi-
sége 80-90% is lehet az alföldi, vagy a 
nyírségi homokterületeken. Ugyan-
akkor a jó mezőgazdasági területek, 
az úgynevezett mezőségi, vagy cser-
nozjom talajaira a vályog-szemcse-

Magyar Szabvány szerinti szemeloszlás, réti talaj, Kisújszállás Lézerdiffrakciós szemeloszlás, réti talaj, Kisújszállás
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kális anyagfelszabadulást lehetett 
tapasztalni a sejtek közti térben, 
ami rövid idő alatt a különböző in-
gerátvivő anyagok nagymértékű 
koncentrációváltozását idézte elő. A 
parszimónia elve (azaz hogy általá-
ban a legegyszerűbb magyarázat a 
helyes) alapján valamilyen ve zi ku lá-
ris eredetű kibocsátásnak kellett be-

következnie egymástól viszonylag 
távoli szövetekben, szervekben. 
Ezeket a vezikulákat azonban nem 
lehetett kimutatni az akkori mód-
szerekkel, de azonosításuk és elvá-
lasztásuk napjainkban sem könnyű 
feladat.

A legjelentősebb technikai nehéz-
ségeket elsősorban méretük okozza. 
Az extracelluláris vezikulák 30 na-
nométertől több mikrométerig ter-
jedő mérettartománya a fénymik-

roszkóp felbontóképessé-
gének határmezsgyéjén ta-
lálható, és leginkább az 
e lekt ron m i k roszkópos 
vizsgálatok számára hoz-

záférhető. Ráadásul pont ebben a 
tág mérettartományban helyezked-
nek el a vírusok, illetve a baktériu-
mok is. A másik nehézség vizsgála-
tuk kapcsán sajátos elhelyezkedé-
sük. Míg elektronmikroszkóppal 
vizsgálva a sejtszervecskék és a kö-
zöttük mozgó vezikulák helyzete a 
sejten belüli zsúfoltságból adódóan 
egyértelműen megőrződött, a sej-
tek közötti folyadéktérben lebegő 
vezikulákról sokáig fel sem merült, 
hogy azok nem csak valamiféle 
odasodródott törmelék darabjai, te-
hát műtermékek lennének.

CSOMAGKÜLDV	
SZOLGÁLAT 

A SEJTJEINK KÖZÖTT
A	 vezikulák	 minden	 többsejte	 élWlény	 alapvetW	
életmeködéseiben	 nélkülözhetetlen	 szereplWk.	
A	sejt	csomagküldW	szolgálataként	meködW,	kis,	
membránnal	 határolt	 sejtanyagot	 tartalmazó	
részletek	biztosítják	a	 kommunikációt,	 az	 infor-
máció-	és	anyagáramlást	a	sejt	és	határoló	felü-

letei	között.

1.
rész

A vezikuláris transzport 
egészen az 1990-es évekig 
– bár ekkor már jól kifor-

rott tudományterület volt – alapve-
tően a sejten belüli folyamatokra 
adott magyarázatot. A modellek 
azonban nem tudtak kielégítő ma-
gyarázatot nyújtani olyan jelensé-
gekre, amelyek során hirtelen, lo-

Vezikula-

méretek

KÉP: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

baktériumokvírusok vérlemezkék

mikrovezikulaexoszóma apoptotikus testek sejtek

fehérje-

aggregátumok
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Mára viszont világossá vált, hogy 
lipidmembránnal körülvett vezi ku-
lák segítségével két különböző sejt 
között is létrejöhet információtováb-
bítás. Mivel ebben az esetben a 
vezikulák nem a sejten belüli 
(intracelluláris) térben helyezkednek 
el, hanem a sejteket körülvevő terek-
ben, ezért ezeket az újonnan felfede-
zett „csomagokat” extracelluláris 
vezikuláknak nevezték el.

Az elmúlt évek során sokat bővül-
tek az ismereteink az extracelluláris 
vezikulákról. A legtöbbet tanulmá-
nyozott extracelluláris vezikulák, 
az úgynevezett mikrovezikulák és 
az exoszómák a 30nm-1000nm-es 
mérettartományba esnek. �ajon 
miért pont ezzel a mérettartomány-
nyal jellemezhetők? A magyarázat a 
következő lehet: a sejten kívül más 
kihívásoknak kell egy-egy veziku-
lának megfelelni. Az extra celluláris 
mátrixban nincsenek meg azok a 
kifejezetten a vezi ku la szállításra 
kialakult útvonalak, mint a sejten 
belül (pl. dynein, ki ne zin szállítófe-
hérjék, illetve aktinfonalak, 
mikrotubuláris fonalak). Annál 
több viszont a közvetett kapcsolat 
és az ECM-ben közlekedő sejttípu-
sokkal való kapcsolódás (pl. 
makrofágok, neutrofilok, eozi-
nofil granulociták stb.).

Ma már azt is tudjuk, hogy az 
extraceluláris vezikulák között – 
az alapvető hasonlóságok ellenére 
– számos különleges altípust kü-
lönböztethetünk meg, melyek ere-
dete, képződése, funkciója, végül 
sok esetben a mérete is eltér más 
extracelluláris vezikulákétól. Míg 
a legnagyobb méretű (akár több 
mikrométer átmérőjű) extra cel lu-
láris vezikulák, az apoptotikus tes-
tek az eukarióta sejtek programo-
zott sejthalála során keletkeznek, 
addig a legkisebb méretű (tipiku-
san 100 nm átmérőjű) exoszómák 
egy speciális sejtszervecskébe, a 
multivezikuláris testbe való betü-
remkedés folytán jönnek létre, és 
innen ürülnek ki. Az alig valami-
vel nagyobb (néhány 100 nanomé-
teres) mikrovezikulák egyszerűen 
a sejtmembrán apró ki bol to su lá sai-
ként fűződnek le a teljesen ép sej-
tekről.

A felsorolt vezikulatípusok létre-
hozására való képesség fajtól, sejttí-
pustól függetlenül jellemző az állati 
eukarióta sejtekre. Az extracelluláris 
vezikulák azonban annyira általános 
struktúrák, hogy nemcsak eukarióta 
sejtek, hanem baktériumok is képe-
sek extracelluláris vezikulák kibo-
csátására, melyeket a Gram-negatív 
baktériumok esetében külső memb-
rán vezikuláknak hívunk.

Az extracelluláris vezikulák ren-
geteg különböző molekulát tartal-
mazhatnak: nukleinsavak (főleg 
különböző RNS-ek formájában), 
fehérjék (akár egész receptorokat is 
magukkal vihetnek), szignálmole-
kulák (másodlagos hírvivők, pl. 
Ca2+), glikolipidek, lipidek (memb-
ránkomponensek is).

Az extracelluláris vezikulák ösz-
szetétele minden bizonnyal hozzá-
járulhat ahhoz is, hogy az általuk 
közvetített kommunikáció igen 
komplex információ átadására le-
het képes. Manapság az egyik ki-
emelten vizsgált folyamat a gyul-
ladás és a hozzá kapcsolódó jelen-
ségek tanulmányozása. Logikus a 
feltételezés: ezek a folyamatok leg-
könnyebben ve zi ku lá ris úton sza-
bályozódhatnak, és itt az 
extracelluláris vezikulák fontos 
szerepet játszhatnak. Főképp a 
makrofágokkal, hízósejtekkel, 
neut rofilokkal stb. történő kapcso-
lódás és anyagkicserélődés (például 

az extracelluláris vezikulák endo-
ci tó zi sa) keltette fel a kutatók ér-
deklődését.

Napjainkban tehát az extracelluláris 
vezikulák egyre inkább reflektorfény-
be kerülnek többek között a gyulla-
dásban betöltött szerepük révén. Dr. 
Buzás Edit és munkatársai Magyaror-
szágon csaknem egy évtizede vizsgál-
ják izolálásuk, jellemzésük, mérési 
standardizálásuk alapkérdéseit. A ren-
delkezésükre álló eszköztár birtokában 
többek között a reumatoid artritiszben 
és más autoimmun megbetegedések-
ben vizsgálják szerepüket.

A gyulladásos folyamat felerősíté-
séhez a fentiek tükrében többek kö-
zött az extracelluláris vezikulák is 
hozzájárulhatnak, hiszen ezek a 
képletek a károsodott sejtekből szár-
mazó molekuláris mintázatot 
(DAMP) vagy a patogének moleku-
lamintázatát (PAMP) hatékonyan 
juttatják el más sejtekhez.

Egy ilyen, összetett információ-
csomagok továbbítására alkalmas 
„csomagküldő rendszer” a gyulla-
dás mellett számos egyéb folyamat-
ban is kiemelkedő jelentőségű lehet 
a szervezetünk működése szem-
pontjából. A cikksorozat második 
részében néhány kiragadott példa 
segítségével vesszük majd számba, 
hogy hogyan változtathatják meg 
az extracelluláris vezikulák a jövő 
gyógyászatát.

SzArkÁnDi JÁnOS GerGő

Gyulladásos trigger

Akut gyulladás

Krónikus gyulladás

• Fertőző ágensek (PAMP)

• Szöveti stressz vagy 

   károsodás (DAMP)

• Citokinek

• Szövetkárosodás

• Autoimmunitás

• Autoinflammáció

A gyulladás 

fQszereplQi
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1.
rész

Mennyi idő van a felkészülés-
re egy vulkánkitörés előtt? 
�ajon évek vagy csak napok, 

esetleg csupán néhány óra alatt érkez-
nek az előjelek, hogy valami készülő-
dik? Az indonéziai Kelud esetében né-
hány hetes bevezető jelek után, 2014. 

É V E K I G  E L H Ú Z Ó D Ó  V U L K Á N K I TÖ R É S  I Z L A N D O N ?

HASAD A FÖLD, 
GYARAPODIK A FÖLDKÉREG
Augusztus 29-én izzó lávacafatok 

fröccsentek ki az egyik legna-

gyobb	 kiterjedése	 szárazföldi	
jégtakaró, az izlandi Vatnajökull 

északi	peremétWl	néhány	kilomé-

terre. Rövid szusszanásnyi szü-

net	 után	 intenzív	 vulkáni	mekö-

dés	kezdWdött,	ami	már	több	mint	
200 millió köbméter lávát terített 

szét a felszínen, miközben az 

Észak-Amerikai- és Eurázsiai-

kWzetlemez	több	mint	fél	métert	
távolodott egymástól. A máris 

sok	 újdonságot	 hozó	 vulkáni	
meködés	akár	évekig	is	eltarthat!

február 12-én este fél 10-kor adták ki a 
legmagasabb riasztási fokozatot és éj-
félkor már hatalmas erővel tört ki a 
tűzhányó. Szerencsére, a felkészült la-
kosság tudta, hogy mit kell tenni és 
időben sikerült több mint százezer em-
bert kitelepíteni. 

A tűzhányók azonban nem egyfor-
mán viselkednek, van, amelyik hosz-
szabban, van, amelyik gyorsabban 
készülődik a kitörés előtt. Izlandon 
2010-ben az Eyjafjallajökull kitörését 
megelőzően már hónapokon keresz-
tül rengett a föld és a szakemberek 
feszülten várták a hosszan szunnyadó 
vulkán kitörését. Egy évvel később, 
ugyancsak Izlandon, nem volt ennyi 
idő, csupán néhány órás rengésraj 
után tört ki a Grimsvötn-tűzhányó. 
Mindezek fontos információt jelente-
nek a vulkanológusoknak és a polgá-
ri védelem szakembereinek, hogy a 
tapasztalatokat felhasználhassák majd 
egy sűrűn lakott térségben történő 
vulkánkitörés esetében.

2014. augusztus 29-én egy újabb vul-
kánkitörés kezdődött Izlandon. Mind-
össze két hetes földrengéssorozat után 
hasadékok nyíltak fel a szigetország 
közepén, a �atnajökull északi peremé-
nek előterében. Két nappal később már 
két kilométer hosszan fröccsentek fel a 

lávacafatok és alakult ki látványos lá-
vafüggöny. Kezdetben másodpercen-
ként mintegy 1000 köbméter bazaltos 
magma tódult a felszínre és öntött el 
egyre nagyobb területet az izzó láva. 
Békés, látványos, turistacsalogató vul-
kánkitörés egy lakatlan területen, vagy 
egy újabb jelzés arra, hogy azért oda 
kell figyelni erre az eseményre is, mert 
Európára is jelenthet újabb veszélyt? A 
mintegy két hete zajló vulkánkitörés 
már eddig is számos izgalmas és tanul-
ságos tapasztalatot hozott!

Jég	és	tez	országa
A Föld nagyléptékű geológiai folyamatai 
a lemeztektonika elméletével magyaráz-
hatók, miszerint bolygónk felszíne hét 
nagy és több kisebb kőzetlemezre oszlik, 
amelyek egymáshoz képest különböző-
képpen mozognak. �annak egymástól 
távolodó, egymáshoz közeledő vagy ép-
pen egymás mellett elcsúszó kőzettestek. 
A kőzetlemezek a földkérget és a föld-
köpeny felső, merev részét, a litoszférát 
foglalják magukba, s a földköpeny szi-
lárd, de képlékeny anyagán „úsznak”.
Egymásnak feszülésüket és egymás alá 
bukásukat kisebb-nagyobb földrengé-
sek formájában észleljük. A kőzetleme-
zek távolodását sokkal nehezebb tetten 
érni, mivel ez jobbára az óceánok alatt 
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lamint az Izland legmagasabb pontját – 
2110 méter tengerszint feletti magassá-
got! – is kijelölő Öraefajökull.

Ha	két	kWzetlemez	megmozdul
A két nagy kőzetlemez átlagosan évente 
2 centimétert távolodik egymástól, 
azonban a természetben ez másképpen 
jelentkezik. Hosszú időn, akár évtizede-
ken, évszázadokon át nem történik sem-
mi különös a hasadékzóna egy adott sza-
kaszán, aztán vannak időszakok, ami-
kor valóban megmozdulnak a kőzetle-
mezek és recsegve-ropogva sodródnak 
szét. Közöttük a földkéregben hasadé-
kok nyílnak, ezekbe a résekbe friss mag-

ma nyomul be. Amennyiben a magma a 
felszínre jut, akkor látványos hasadék-
vulkáni kitörés történik, mint legutóbb 
1975 és 1984 között, Izland északi részén, 
a Mývatn-tó közelében található 
Krafla térségében. Ekkor 0,3 köbkilo-
méter magmaanyag került a felszínre, 
a lávafolyások 66 négyzetkilométer te-
rületet borítottak be. A megnyíló ha-
sadékok összességében mintegy 9 mé-
tert szélesítettek a területen, azaz ek-
kor évi 1 métert távolodott egymástól 
a két kőzetlemez. 

�annak azonban kevéssé látványos 
távolodási események is. A Thingvellír 
hasadékvölgyében 1789-ben pattantak 

zajlik. A földfelszínen mintegy 60 000 
kilométer hosszan húzódik ez a „seb-
hely”, amely mentén keletkezik az új 
óceáni földkéreg. E nagyléptékű 
lemeztektonikai folyamatok az óceán 
közepén, Izlandon testközelből szem-
lélhetők!

A szigeten két hatalmas lito szfé ra le mez 
találkozik egymással: nyugati fele az 
Észak-Amerikai-lemezen van, míg ke-
leti fele az Eurázsiai-lemez része, s a kettő 
között húzódik a Közép-Atlanti-hátság, 
amelynek a többi része mind víz alatt ta-
lálható. A hátság a Reykjanes-félszigeten 
lép be Izlandra, áthalad a Thingvellir 
történelmi területén (itt alapították Iz-
land telepesei a Föld első parlamentjét 
930-ban), majd ezt a zónát egy kelet–
nyugat irányú törésvonal (transzform 
törés) vágja el, és a hasadékzóna néhány 
tíz kilométerre keletebbre folytatódik 
tovább. Áthalad Izland középső, lakatlan 
területén, azután ismét eltolódik egy 
transzform törésvonal mentén, de most 
nyugati irányba és irány újra az óceán: 
a hátság a víz alatt folytatódik, a 
Kolbeinsey-vonal mentén. Az oszág 
legaktívabb tűzhányói a két nagy kő-
zetlemez határán és a transzform törés-
vonalak mentén találhatók.

Ám nyitva még a kérdés, hogy mi-
ért van e hasadékszegmens a tenger-
víz felett, azaz Izland vajon miért 
sziget? Ennek magyarázata az, hogy 
e térség alatt a szokottnál jóval in-
tenzívebb a magmaképződés, és 
emiatt az átlagos 8–10 kilométer he-
lyett 25–30 kilométer vastag földké-
reg alakult ki. Izland alatt ugyanis van 
egy nagy hőmérsékletű anyagfel-
áramlás a földköpenyből, hasonló, 
mint Hawaii alatt, és ez jóval na-
gyobb mennyiségű magma keletke-
zését teszi lehetővé.

A sziget tehát a Föld két különleges 
lemeztektonikai helyszínét egyesíti, a 
szétsodródó kőzetlemezek határát és a 
forrófoltok területét. A feláramlás köz-
pontja a sziget déli részén, a �atnajökull 
jégtakarója alatt lehet. Érdekes kettősség 
ez is, azonban nincsenek véletlenek, e 
kiterjedt jégtakaró kialakulása össze-
függésben van azzal, hogy a térszín itt 
markánsan kiemelkedik a környezet-
ből. A kiemelkedés oka pedig maga a 
köpenyanyag feláramlásának nyomó-
ereje lehet. Izland, a jég és tűz országa: a 
�atnajökull alatt hatalmas tűzhányók 
lapulnak. A már említett Grimsvötn 
mellett itt bújik meg a Bárðarbunga, va-

Izland legaktívabb 

t_zhányóit a 
lemeztektonikai 

határokkal. Utóbbiak 
fQ szerkezeti egységei: 
Reykjanes-hátság (RH), 
Nyugati-rift és vulkáni 

zóna (NYVZ), Északi-rift 
és vulkáni zóna (ÉVZ), 

Tjörnes-törészóna 
(TRZ), Kolbeinsey-

hátság (KH), Déli-rift és 
vulkáni zóna (DVZ), dél-
izlandi szeizmikus zóna 
(DISZ). A fehér területek 

a gleccsertakarókat 
mutatják.

Az augusztus 16-a óta kipattant földrengések epicentrumai jól kirajzolják a Holuhraun-mezQ 
alatti hasadékzónát és az összeroskadó Bárđarbunga-kalderát, amely körül a legnagyobb 

(>4 magnitúdójú) rengések csoportosulnak (a kék jelek az augusztusi, a pirosak a szeptemberi 
rengések epicentrumait mutatják)

Bárđarbunga

Földrengés-epicentrumok augusztus 16. óta



1234   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/39

sát. A �atnajökull északi részén telepí-
tett két állomás augusztus 14-e óta 
majdnem 60 centimétert távolodott 
egymástól! Ez a folyamat jelenleg is 
tart és ismerve a korábbi hasonló ese-
ményeket, nincs kizárva, hogy akár 
évekig is elhúzódhat!

Az augusztus 16. óta zajló földrengé-
sek és a kapcsolódó oldalirányú moz-
gások egyértelműen jelezték, hogy a 
földkéregben hasadékok nyílnak és 
azokba magma nyomul. Sokan ag-
gódtak, hogy mi lesz, ha a jégtakaró 
alatt tör felszínre a magma. Ez nem 
csak heves robbanásos kitöréssel járhat, 
hanem a megolvadó jég miatt mindent 
elsodró jeges-iszapos áradás, izlandi ne-
vén jökulhlaup alakult volna ki, de az-
tán a 10–15 kilométer mélyen lévő ha-
sadékzóna napi 5 kilométeres sebesség-
gel észak felé haladt és éppen kikerült a 
jégtakaróval fedett zónából, amikor 
már a felszínen is megjelentek a hosz-
szanti repedések. 

Hawaii Izlandra költözött
A rövid augusztus 29-i vulkáni ese-
mény után augusztus 31-én a 
Holuhraun sík lávamezején már 2 ki-
lométer hosszan nyílt fel egy széles ha-
sadék és látványos lávafüggönnyel kez-
dődött a színpompás vulkáni kitörés, 
mégpedig Izland történelmének (870 
óta) 16. hasadékvulkáni kitörése.

ki földrengések, keletkeztek repedések 
a földfelszínen, azonban e folyamatot 
nem kísérte vulkáni működés, mivel a 
magma nem érte el a felszínt.

Webkamerákkal	követhetjük	
Izland déli részén még 2014. augusztus 
közepén intenzív földrengéssorozat 
kezdődött a sziget középső részén. 
Kezdetben a Bárðarbunga-vulkán alól 
pattantak ki a rengések, majd ezek fo-
kozatosan észak-északkelet felé tolód-
tak el. Mindez világosan jelezte, hogy 
ebben az esetben nem a hosszú ideje 
szunnyadó és heves robbanásos kitörés-
re képes vulkán éledt fel, hanem ismét 
a lemeztektonika nagyléptékű folya-
matai indultak el. 

A világ azonban sokat változott a 80-
as évek óta. Most már naprakészen, sőt 
óráról órára követhetők a földrengések 
adatai, a különböző területeken zajló ese-
ményeket pedig webkamerák folyama-
tos képei mutatják az érdeklődőknek.

Az Izlandi Meteorológiai Intézet (IMO) 
az időjárási események mellett a föld-
rengések adatait is feldolgozza és az Iz-
landi Egyetem, Földtudományi Intézet 
geofizikusaival és vulkanológusaival 
szorosan követi a vulkáni működése-
ket, miközben példaértékűen szolgál-
tatja a friss információkat. A nagy 
pontosságú GPS-adatok egyértelműen 
jelzik a két nagy kőzetlemez távolodá-

Mintha a Hawaii-szigeteken lennénk, 
olyan folyamatok zajlottak: a hosszanti 
lávafüggöny kitörés után bizonyos pon-
tokon lávaszökőkutak lövelltek fel, a 
kapcsolódó lávafolyás egyre nagyobb 
területet borított be. A láva felszíni, kő-
zetüveges rétegét az erős szél feltörte és 
apró szálait – a szintén jellemzően ha-
waii Pele haját (izlandi nevén: Nornahár, 
azaz boszorkányhaj) – messze fújta. A 
lávamező szeptember közepére már kö-
rülbelül 25 négyzetkilométer nagyságú 
területet fed be, átlagos vastagsága 8 
méter, a láva frontja pedig már 19 kilo-
méter távolságba jutott a hasadéktól. 

A bő két hét alatt felszínre került láva-
mennyiség térfogatát szeptember köze-
pén mintegy 200 millió köbméterre be-
csülték, ami kétharmada a Krafla vul-
káni működésének 9 éve alatt keletke-
zett láva térfogatának. Némelyek már 
az utóbbi száz év egyik legnagyobb lá-
vaöntő kitöréséről beszélnek. Ha a láva-
öntés hasonló ütemben folytatódik (ez 
szeptember közepén másodpercenként 
200–300 köbméter kitörési intenzitást 
jelentett), akkor a Holuhraun vulkáni 
kitörés valóban Izland történelmi idők-
ben zajlott legnagyobb vulkánkitörései 
közé juthat. A Laki-vulkán híres 1783–
84-es kitörése során 15 köbkilométer lá-
va terült szét, ettől az értéktől azonban 
még messze vagyunk.

Nyitott kérdés persze még bőven 
van: újabb hasadékok nyílhatnak fel, 
de akár az is előfordulhat, hogy szép 
lassan leáll ez a látványos vulkáni mű-
ködés. A láva azonban egyelőre meg-
állíthatatlanul halad előre, északi 
irányba. A lávafront már keresztezte a 
Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyamát, 
amely a �atnajökull-gleccserből kiin-
dulva halad több ágon észak felé. A lá-
va és a víz találkozása egyelőre nem 
okozott számottevő robbanásos kitö-
réseket (ehhez túl nagy volt a láva 
mennyisége a vízhez képest), az előre-
nyomuló lávafolyam azonban fokoza-
tosan téríti el a folyóvizet. Elképzelhe-
tő, hogy a láva, eltorlaszolva a folya-
mot, felduzzasztja annak vizét, amely 
azután átbukva a láván magán, né-
hány méter magas vízesést hoz majd 
létre. Közben a hasadék mentén már 
70 méter magasra nőtt az egyik láva-
fröccsből épülő vulkáni kúp. A 
Holuhraun térségének tájképe erősen 
átalakulóban van…

HARANGI SZABOLCS

(Következik: Gázördögök tánca)

A földrengések mellett (amelyek jeleit a SIL-állomásokon dokumentálták) a kihelyezett GPS- 
eszközökkel sikerült figyelni az oldalirányú elmozdulások mértékét is. A Vatnajökull északi részén 
és két különbözQ kQzetlemezen elhelyezett GPS-állomás (DYNC és GSIG jel_) egymástól ellentétes 

irányú és több mint 60 centiméteres elmozdulást mutat augusztus 14. óta. A többi GPS-állomás 
adata is alátámasztja a kQzetlemezek szétsodródását, míg a Bárdarbungához közeli állomásoknak 
(VONC, HAFS, GFUM) a vulkán felé mutató elmozdulásai a kaldera fokozatos beszakadását jelzik.



Gyermekbántalmazás

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bá-
násmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi 
rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás 
vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb ki-
zsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egész-
ségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának 
tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy 
olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizal-
mon vagy hatalmon alapul.” (WHO)

Az UNICEF közelmúlt-
ban megjelent tanulmá-
nya szerint a világon 
2012-ben történt gyil kos-

sá gok ötödének, 95 ezer gyilkosságnak az áldozata 20 
év alatti fiatal volt. Ezeknek a haláleseteknek a kilencti-
zede alacsony vagy közepesen fejlett országban történt. 
A késői serdülőkorra a meggyilkolt fiúk 100 ezer lakos-
ra jutó száma drasztikusan megemelkedik, többszöröse 
lesz a lányokénak. Különösen Latin-Amerikára és Af-
rikára jellemző ez a jelenség, ahol elterjedtek az úgyne-
vezett bandaharcok. 

A 2 és 14 év közötti gyermekek – akiknek száma meg-
közelítőleg 1 milliárd – közül 10-ből 6 életének része a 
gondozójától elszenvedett fizikai bántalmazás. A 13 és 
15 év közötti korcsoportban 3-ból egy iskolás egyszer 
vagy többször vett már részt verekedésben, és közülük 
ugyanilyen arányban vannak olyanok, akiket napiren-
den terrorizálnak. Az Európában és Észak-Amerikában 
élő 11-15 évesek egyharmada beismerte, hogy előfordult 
az utóbbi hónapokban, hogy másokat megfélemlített. A 
társaik felől érkező agressziónak a fiúk inkább ki van-
nak téve, mint a lányok. Az információs és kommuni-
kációs technológiai fejlődéssel párhuzamosan növekedett 

a gyermekek közötti erőszak előfordulása is, 
ám az internet a gyermekekkel kapcsolatos 
sokféle bűncselekménynek is új terepévé vált, 
ma már ezek nagyobb részét a képernyő előtt 
követik el. 

A világ gyermeklakosságának csak 8%-a él 
bármiféle testi fenyítés nélkül, és mindössze 
39 országban törvénybe ütköző a fiatalok fizi-
kai fenyítése. A gyerekek leggyakrabban ott-
honukban szenvednek el fizikai bántalmazást. 
A fizikai erőszaknak inkább a fiúk, míg a sze-
xuális bántalmazásnak inkább a lányok van-

nak kitéve világszerte. Az intézményi keretek közötti 
erőszak gyötrelmeit a közép- és kelet-európai, valamint 
a volt szovjet utódállamokban élő fiataloknak kell a leg-
nagyobb arányban elviselniük.

A szexualitással kapcsolatos rossz tapasztalatok a gyer-
mekek fizikai, pszichés és szociális fejlődését egyaránt gá-
tolják. A fizikai sérülések mellett nemi betegségeket ter-
jeszthetnek és növelik az önpusztító viselkedésformák ki-
alakulását. Látenciájuk rendkívül magas, 30-80%-ra te-
hető. Közel 120 millió 20 év alatti lányt – a korosztály 
tizedét – már megerőszakolták, vagy érte valamilyen más 
szexuális erőszak. A 15-19 év közötti lányok harmada (84 
millió) pedig elszenvedett már akár érzelmi, akár fizikai, 
akár szexuális bántalmazást a partnerétől. 

Tízből 3 felnőtt úgy gondolja, hogy a fizikai bántal-
mazás a nevelés során megengedhető. Maguk az érintet-
tek is sokszor rendjén valónak találják a megpróbáltatá-
sokat: a 15-19 éves lányok közel fele – 126 millió – sze-
rint a férjnek néha joga van megverni a feleségét.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A 20 év alatti meggyilkoltak 100 ezer 

megfelelQ korúra jutó száma 

Latin-Amerika, Karib-térség 12

Nyugat- és Kelet-Afrika 10

Kelet- és Dél-Afrika 6

Dél-Ázsia 2

Közel-Kelet és Észak-Afrika 2

Közép- és Kelet-Európa 1

Kelet-Ázsia és Óceánia 1

A regisztrált b_ncselekmények fiatalkorú sértettjeinek száma 
Magyarországon
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Manapság lényegében nincs előadás, szeminárium 
vagy beszámoló kivetített prezentáció nélkül. A diák 
célja, hogy segítse az új ismeretek, eredmények át-

adását. A szándékhoz képest azonban meglepően gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy a prezentációk inkább nehezítik, mint-
sem segítenék az előadást, és egyesek akár kínzóeszköznek is 
beválnának. Hiába a felkészült előadó, egy rosszul kivitele-
zett diasor még mindig derékba törheti a produkciót. 

Érdemes átismételni az előadások esetében hangozta-
tott egyik alapvetést: a diasor nem egyenlő az előadással, 
az csak egy segédeszköz. Szöveget az előadó maga is ké-
pes közvetíteni a hallgatóság felé, pusztán azzal, hogy 
kiáll és beszél – egy felkészült előadónak a diák hiányá-
ban is el kell(ene) tudnia mondani az előadását, legalább 
a lényeget. A prezentáció fő feladata a képi információk 
átadása. Éppen ezért tilos az előadás szövegét bekezdésről 
bekezdésre felírni a diákra! Az egybefüggő szöveget 
ugyanis a nézők gyorsabban olvassák (olvasnák), mint 
ahogy az előadó képes hangosan felmondani. Így hiába 
ugyanaz az olvasott és hallott szöveg, ha nincsenek 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

szinkronban, a közönség valójában egyikre sem tud 
igazán odafigyelni. A diákra csak a legfontosabb sza-
vakat szabad felírni, a mondatokhoz sem kell ragasz-
kodni: egy-egy állítás ne legyen több két sornál. Ezek 
a vizuális fogódzók fogják vezetni az előadót és hall-
gatót is a szóbeli információk mentén. A leghatéko-
nyabb módja egyébként az írott szöveg röviden tartásá-
nak, hogy nem engedünk a kísértésnek, és nem csök-
kentjük le a betűméretet.

Manapság gyakran archiválják az előadások prezentációt. 
Ilyenkor persze felmerül az emberben, hogy mégiscsak 
odaírna még ezt-azt, hogy az utókornak is érthetőek ma-
radjanak a diák. Egy kis kiegészítés csak nem árt, ugye? De 
még ilyen nemes szándékból sem célravezető túlterhelni a 
diákat. Ilyenkor inkább legyen két példány a prezentáció-
ból, és kérjük meg a szervezőket, hogy a kiegészítettet ar-
chiválják. Illetve nyugodtan lehet a záró dia után magyará-
zó diákat elhelyezni. Ezek nagyon hasznosak lehetnek ak-
kor is, ha valaki rákérdezne a részletekre az előadás végén.

Egy tudományos konferencia-előadás esetén renge-
teg, gyakran nehezen emészthető 
információt kell átadni rövid idő 
alatt: bármilyen zaj (felesleges színek, 
formák, mozgások) meg fogja nehe-
zíteni a dolgot. A fő cél tehát a zaj 
csökkentése. A háttér maga legyen 
nagyon visszafogott, és mindenkép-
pen nonfiguratív, ellenkező esetben 
a közönség azt próbálja kideríteni, mi 
is bújik meg pontosan a betűk mö-
gött, ahelyett, hogy figyelnének az 
előadásra. Intézményi logókat pedig 
elég a nyitó és/vagy a záró diára elhe-
lyezni, közben teljesen feleslegesek. 

A diák legmeghatározóbb tulajdon-
ságai a színek. Színből rengeteg van, 
de itt se engedjünk a kísértésnek! Le-
gyen nagy kontraszt a háttér és a be-
tűk között, és lehetőleg ne több kü-
lönböző színnel emeljük ki a fontos-
nak ítélt részeket a szövegből. (Ha-
nem a felesleg elhagyásával.) A 
vásznon megjelenő színek általában 
fakóbbak és/vagy szaturáltabbak, 

KONFERENCIA-ÚTIKALAUZ 
KEZDP KUTATÓKNAK

A tudományos konferenciák a mai napig meghatározó színterei a tudományos életnek. Egy ifjú kutató 

számára pedig akár egy életre meghatározóak lehetnek az ott szerzett tapasztalatok és ismeretsé-

gek.	Lapunk	2014/16-os	számában	az	elWadás	megtartásához	szolgáltunk	tanácsokkal	az	Ég	és	Föld	
vonzásában	 –	a	 természet	 titkai	címe	pályázat	keretében	megrendezett	 tudománykommunikációs	

kurzus	egyik	elWadását	bemutatva,	ezúttal	a	prezentációk	buktatóit	vesszük	górcsW	alá.

„Megnyerjük a háborút, mire ezt a diát megértjük” – ezt a megjegyzést Stanley McChrystal tábornok, 

az afganisztáni NATO csapatok fQparancsnoka tette, amikor meglátta az ábrát. A dia azóta a rossz 
prezentációk ikonjává vált, és a New York Times címlapjára is eljutott. FORRÁS: NEW YORK TIMES
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mint a képernyőn, ezért érdemes biztosra menni: fehér-
hez közeli hátteret és sötét betűket használjunk, vagy 
pedig a fordítottját.

A visszafogottság vonatkozik a diaátmenetekre és egyéb 
effektekre is. Tudományos előadások esetén eleve teljesen fe-
lesleges diaátmeneteket használni. Megint odajutunk ugyan-
is, hogy a közönség csak arra lesz kíváncsi, hogy a következő 
dia összegyűrődve, spirálozva, esetleg kockákra esve fog el-
tűnni, és nem a tényleges mondanivalónkra. Éppen ezért, ha 
hagyományos prezentációkészítő helyett Preziben készítjük 
el a bemutatót, szintén törekedjünk a minimalizmusra

Mi sem egyszerűbb, gondolhatnánk: ha a vizualitás a 
cél, akkor beszúrok egy ábrát a szöveg mellé, és kész! Egy 
kép többet mond ezer szónál – feltéve, hogy a közönség 
egyáltalán tudja értelmezni az ábrát. Képek esetében két 
nagy hibát lehet elkövetni. Egyrészt, nyomtatásba szánt 
ábránál lehet összetett grafikonokat készíteni, az olvasó-
nak van ideje a képaláírás segítségével kibogarászni, me-
lyik vonal, pont, szín, tengelyfelirat mit jelent pontosan. 
Ez a luxus nincs meg a prezentációknál. Ha saját készítésű 
ábrát használunk, vegyük a fáradságot, hogy nagy betűk-
kel feliratozzuk és kizárólag a lényeges információt jele-
nítsük rajta. Fehér háttéren a hajszálvékony vonalak, illet-
ve a világoszöld, sárga, türkiz és egyéb világos színek 
menthetetlenül eltűnnek, ezeket tehát kerüljük. A piros-
zöld kombinációt is érdemes kerülni, ugyanis a színté-
vesztők többsége ezt a kettőt nem képes jól megkülön-
böztetni. Ha pedig más forrásból származó ábrát hasz-
nálunk, nyugodtan elhelyezhetünk rajta plusz felirato-
kat, sőt akár le is takarhatjuk az irreleváns, zavaró 
részeket.

A rossz ábrák mellett a másik főbűn az ábrák agyon-
nyomása a kísérőszöveggel. Egy jó ábra is elveszhet, ha 
össze van húzva a dia harmadára, mert a többit elfoglal-
ja a szöveges bemutatás és értelmezés. A dián az ábráé 
legyen a kiemelt hely. Sőt, klasszikus dia helyett inkább 
úgy kezeljük a felületet, mintha egy táblára írnánk. Egy 
grafikonon általában vannak üres területek: ezekre, és 
nem egy külön felsorolásba célszerű a párszavas magya-
rázatokat és nyilakat elhelyezni, mert így szervesen kap-
csolódhatnak magához az ábrához. A dia adja át a vizu-
ális információt: az előadó a szövegeset. 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018
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Ugyanaz a dia, két különbözQ megvalósítás. Az egyik klasszikus prezentáció-stílusban készült (jobb oldalon), felsorolással, elnyomott ábrával, illetve 
felesleges információkkal az alsó sávban. A másik inkább rajztáblaként használja a felületet, az ábra sajátosságaihoz illesztett, csak a lényeget 

tartalmazó szöveges információkkal (bal oldalon). FORRÁS: JEAN-LUC DOUMONT: CREATING EFFECTIVE SLIDES

A képek igen hasznosak egy prezentációban – ugyanez vi-
szont nagyon ritkán mondható el egy képletről vagy táblá-
zatról. Nagy táblázatot, pláne cikkből kimásoltat a legjobb 
esetben is csak felvillantani érdemes, mutatva, hogy egy cso-
mó szám kijött a munkánkból, de leginkább teljesen felesle-
ges. Ha egyetlen számot szeretnénk kiemelni, akkor azt le 
lehet írni önmagában is. Ha többet, szinte biztos, hogy egy 
ábrával többre jut az ember. A képletekre ugyanaz vonatko-
zik, mint a táblázatokra: kerüljük őket, mert a közönség 
úgysem fogja végigolvasni őket. Ha viszont a témához meg-
kerülhetetlenül szükségesek, vegyük a fáradságot, hogy jól 
olvashatóak legyenek, és mondjuk is el részletesen, akár vál-
tozóról változóra, hogy miről szólnak. 

Akár rossz az előadásunk, akár jó, semmi sem ment fel az 
alól, ha a tudományos tartalom kívánnivalót hagy maga után. 
A jó kivitelezés tehát önmagában nem elég, hiszen a szakmai 
tartalom hiányát észre fogja venni a közönség. Ellenben ha 
már megvan a jó alapanyagunk, igyekezzünk azt a lehető leg-
hatékonyabban átadni. Egy jól elkészített prezentáció nagy se-
gítség lehet egy figyelemfelkeltő előadáshoz. Már csak arra 
kell figyelni, hogy előadók legyünk, ne tárlatvezetők: utóbbi 
csak elmeséli, felolvassa minden egyes dia tartalmát. Egy elő-
adó a szóban elmondott történetet dobja fel vizuális informáci-
ókkal. Bár egyesek úgy tartják, hogy a prezentációkészítő 
szoftverek magától az ördögtől származnak, azért nem ennyi-
re rossz a helyzet: meg kell tanulni, hogyan szelídítsük meg és 
használjuk a céljainknak megfelelően.

MOLNÁR LÁSZLÓ
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Gemencet látni kell. Hallani és érez-
ni is, ahogy átölel és azt súgja: 
„Hát hazajöttél, végre? Termé-

szetfilmes csatornákon és trendi, spiritu-
ális könyvekben kerested az élményt, 
amire itt találtál rá. Újra, sok év után.”
És valóban, tékozló fiúnak érzi magát 

mindenki, bármilyen okból is hagyta el 
ezt a helyet, miután egyszer már sajátja-
ként szerette. Itt még egy levélrezdülés is 
tanít valamit. Mert aki látott már fiókáit 
etető nagy fakopáncs-párt, elszégyelli 
magát, hogy vajon az emberpároknak 
miért annyira nehéz ilyen alázatosan 
együttműködni a családért? Megtorpanva 
bámuljuk az állhatatos ganajtúróbogara-
kat is, mert ők élő példái annak, hogy 
igenis lehet várat építeni a mocsokból. 
Főleg a másokéból. És ahogy a bibliai apa 
minden jóval elhalmozza hazatérő gyer-
mekét, Gemenc is úgy adja nekünk aján-
dékként a bájos, sárga vízitök, a fehér 
tündérrózsa, vagy a tünékenyen finom 
pókfonat látványát. Márpedig ez nem 
csak ajándék, hanem örökség is.

Kép és szöveg: 
KATYMÁRI VANDA

BESZÉLV 	KÉPEK

GEMENC
Páratlan	kincs	a	Baja	és	Szekszárd	környékén	élWknek	a	közeli	Gemenc.	Városi	nyüzsgéshez	szokott	
szemmel	varázslatos	élmény	megcsodálni	az	érintetlen,	ártéri	élWvilágot,	például	a	Nyéki-Holt-Dunai	
tanösvény	 mentén	 barangolva.	 Tudományos	 vizsgálatáról	 2014/36.	 számunkban	 olvashattak.	

Most	csodáljuk	meg	néhány	rejtett	zugát!
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(A KÉPEK ELKÉSZÍTÉSÉT KAMMERMANN PÉTER SEGÍTETTE)
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Október folyamán a Nap az állatöv csillagképei 

közül a Sz_zbQl a Mérlegbe lép. Ne feledjük, 
hogy a hónap utolsó vasárnapján állítjuk 
vissza az órát, ami a nyári idQszámítás 
végét és a téli (normál) idQszámítás kez-

detét jelenti. Nézzük, milyennek látjuk az 
eget október 15-én 21 órakor, az esti 

szürkületben!

Déli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz közel 
sorra a Bak, Nyilas, Pajzs, Kígyótartó, Herkules, 

Északi korona, Ökörhajcsár, valamint a Nagy Medve 
csillagait láthatjuk pislákolni a vastag légkörön keresztül. 
Ez a szcintilláció jelensége, a légkörben mozgó turbulens 
légáramlatokon megtörR fény miatt t`nnek színesnek és pis-
lákolónak a látóhatárhoz közeli csillagok. Ez a hatás a maga-
sabb látóhatár feletti égterületeken és értelemszer`en nagyobb 
tengerszint feletti magasságokban csekélyebb mérték`, ezért a nagy 
csillagvizsgáló távcsöveket magas hegyekre építik, minél inkább a lég-
kör zavaró hatása fölé. Fejünk felett a Nagy Nyári Háromszög csillagai, 
a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillag-
képben. Északi irányban a Cefeusz, a Sárkány, a Kis Medve, valamint 
a Kassziopeia csillagképeket kereshetjük. A Kassziopeia csillagképben 
1572-ben egy rendkívül fényes szupernóva t`nt fel. Ez a szupernóva egyi-
ke volt annak a kb. nyolc szupernóvának, amelyrRl feljegyzések marad-

A csillagos  

ég október 15-én  

21 órakor

Tycho Brahe 1572. november 11-én  

Dániában  

figyeli meg az „új csillagot”

Az 1572-es szupernóva 

maradványa a Kassziopeia 

csillagképben



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/39  1241

tak a történelmi idRkbRl. Az új „vendégcsillagot” a kor híres csillagásza, 
Tycho Brahe is megfigyelte (Tycho szupernóvájának is nevezik), de tRle 
függetlenül számos leírása ismert. A felrobbant fehér törpe helyén ma 
egy szupernóva-maradvány figyelhetR meg tRlünk kb. 10 000 fényévre. 

Kultúrtörténeti érdekessége az 1572. évi Tycho Brahe-féle szupernó-
vának, hogy jelentRs lökést adott a csillagászat fejlRdésének, mivel a 
korabeli klasszikus felfogást, mely az állandó csillagokat az éggömb 
változatlan részeinek tartotta, véglegesen megingatta. Déli irányból 

ezúttal kelet felé fürkészve, alacsonyan helyezkednek el a VízöntR, a 
Halak, a Kos, a Perszeusz, a Szekeres, valamint egészen észak felé 
a Zsiráf és a Hiúz csillagképek. Felettük a jellegzetes alakú Pegazus 
és Androméda találhatóak. Az Androméda csillagképben találha-
tó az égbolt szabad szemmel is látható legtávolabbi égiteste, az 
Androméda-köd. Az Androméda-köd a hozzánk legközelebbi 
extragalaxisok egyike, a Lokális Csoport legnagyobb tömeg` 
galaxisa, csak a Tejútrendszer körül keringR törpegalaxisok 
vannak közelebb nála. A Tejútrendszerhez hasonlóan spirális 
szerkezet`, átmérRje 110 ezer fényév, a kevés anyagot tartal-átmérRje 110 ezer fényév, a kevés anyagot tartal- fényév, a kevés anyagot tartal-
mazó külsR tartományokkal együtt pedig 180 ezer fényév.  Az 

Androméda-galaxis 270 km/másodpercenkénti sebességgel 
közeledik a Tejútrendszerhez, így körülbelül 3 milliárd év múlva 

összeütközik a mi galaxisunkkal. Ennek a FöldrRl megfigyelve az 
egyetlen következménye az lesz, hogy teljesen átrendezRdik a 

megszokott csillagos égbolt. A Tejút 
és Androméda fejlRdésében beköszönt 

a csillagvárosok mindenkori végállapo-
ta, a spirálkarok, és más szerkezetektRl 
mentes, többé új csillagokat nem szülR, 
élettelen elliptikus galaxis-lét.

A Merkúr a hónap nagyobb részében 
megfigyelésre alkalmatlan helyzetben 
van. 20-a után már megkísérelhetR felke-
resése napkelte elRtt a délkeleti horizont 
közelében, ekkor fél órával kel a Nap elRtt. 
Láthatósága gyorsan javul, a hónap 
végén már egy és háromnegyed órával 
kel korábban központi csillagunknál. A 
Vénusz október elsR napjaiban még 
kereshetR napkelte elRtt a keleti hori-
zonton, 1-jén még bR félórával kel a Nap 
elRtt. Ezután belevész a napkelte fényébe, 
és csak novemberben tér vissza az esti 
égbolton. Fényessége -4,0 magnitúdó. A 
Mars késR este nyugszik, továbbra is az 
esti órákban látszik a délnyugati égen, 
fényessége 0,8 magnitúdó. 

A Jupiter éjfél után kel, az éjszaka máso-
dik felében felt`nRen látszik a délkeleti égen. 
Fényessége –2,0 magnitúdó. ElRretartó 
mozgást végez a Mérleg csillagképben. A 
Szaturnusz a hónap folyamán még keres-
hetR az alkonyi ég alján, közel egy órával a 
Nap után nyugszik. Fényessége 0,6 mag-
nitúdó. Az Uránusz egész éjszaka látható 
a Halak csillagképben, a Neptunusz pedig 
az éjszaka elsR felében a VízöntRben 
figyelhetR meg. Éjfél után nyugszik.

E havi csillagnaptárunkban egy 50 évvel 
ezelRtti `rkutatási sikerre emlékezünk, a 
Voszhod-1-re. Ötven évvel ezelRtt minden 

start szenzáció volt, köztük pedig a Voszhod-1 igazán különlegesnek 
számított: elRször indult több ember az `rbe a fedélzetén! A naptár még 
csak 1964-et írt – Gagarin alig több mint 3 évvel korábban repült elRször -, 
amikor a szovjetek már „típusváltáson” törték a fejüket. Az ok egyszer` 
volt: a korábbi, egyszemélyes `rkabinok elégtelennek mutatkoztak a 
nagy célhoz, a Hold eléréséhez. A Voszhod-1 1964. október 12-én startolt 
fedélzetén Vlagyimír Komarovval, Borisz Jegorovval és Konsztantyin 
Feoktyisztovval. Az `rhajóval nem céloztak meg különösebb repülési 

teljesítményt, a Voszhod-1-et csak egynapi 
repülésre tervezték. Ám a tervezési jelleg-
zetességek annál több különlegességet 
jelentettek az úton. A Voszhod ugyanis 
nem volt más, mint egy kicsit átpofozott 
Vosztok-`rhajó, amellyel korábban csak 
egyesével repültek az `rhajósok. Ahhoz, 
hogy a Vosztokból Voszhod lehessen, 
kiépítették a katapultüléseket, megfor-
dították a beülési irányt (ezért például a 
m`szerfal oldalt helyezkedett el, amely 
a korábbi `rhajótípusban még az elRre 
irányt jelentette), a külsR hRszigetelést is 
kissé megvékonyították. De a legkockáza-
tosabb és a technika akkori állása szerint 
legmeghökkentRbb lépés az volt, hogy 

az `rhajósok a helytakarékosság oltárán 
feláldozták `rruhájukat, azaz a szovjetek a 
hetedik emberes repülésre `rruha nélkül 
küldték fel `rhajósaikat egy új típus bere-
pülésére! A repülés azonban a lehetR leg-
nagyobb rendben lezajlott. A Szovjetunió a 
Voszhoddal újabb csatát nyert az amerikai-
akkal folyó `rversenyben, mert nekik szü-
letett meg elRbb a Hold meghódításához 
szükséges többszemélyes `rhajójuk, sRt 
a Voszhod-2-n Alekszej Leonov már vég-
rehajtotta a világ elsR `rsétáját. Ennek a 
típusnak azonban mégis összesen ez a két 
példánya repült emberrel. A sebtében vég-
zett tervezés hátulütRi már a második repü-
lésen kiütköztek és alkalmatlanná tették a 
Voszhodot a további próbálkozásokra. A 
Szovjetunió számára aztán a hibás tervezé-
si filozófia odavezetett, hogy végül elvesz-
tették kezdeti elRnyüket az `rversenyben.

Lőrincz Henrik

Az Androméda-galaxis mellett két kis kísérQ galaxisa is megfigyelhetQ

A Voszhod-1 _rkabin kipárnázott belseje

A Voszhod beszerelése  a rakétaindításhoz Bajkonurban
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Viking	erWdítményt	
fedeztek	fel	Dániában	

Dán régészek eddig ismeretlen vi-
king erőd maradványait fedezték 

fel a Koppenhágától 39 kilométerre 
délnyugatra fekvő Køge kikötőváros-
hoz közeli szigeten. A kör alakú erő-
dítmény sokban hasonlít az I. (Kékfogú) 
Harald (911-986) dán király által 980 
körül emeltetett hírneves Trelleborg-
erődhöz. A felfedezés újabb fontos 
adalékokkal járulhat hozzá Dánia kora 
középkori történelmének máig feltá-
ratlan részleteihez.

a földi irányítók meg-
változtatták: a marsjáró 
korábban megsérült ke-
rekei miatt egy némileg 
rövidebb és biztonságo-
sabbnak tűnő utat válasz-
tottak, amely a mostani 
pozíciójához közelebb 
eső Pahrump Hills nevű 
kőzetkibúvástól indul 
a távolabb eső Murray 

A	Curiosity	is	célhoz	ért	

A NASA Mars Curiosity tudományos 
laboratóriuma több mint kétévnyi, 

felfedezésekben eddig sem szűkölködő 
vándorlás után elérte eredetileg kitű-
zött fő célpontjának, a hatalmas Gale-
kráter közepén emelkedő, mintegy 5 
kilométer magas Sharp-hegységnek a 
lábát, s hamarosan megkezdi lassú fel-
kapaszkodását a hegyoldalon. Az első-
ként sorra kerülő alsó, évmilliárdok 
alatt lerakódott rétegek tudományos 
vizsgálatától sokat várnak a kutatók: 
reményeik szerint minden korábbinál 
alaposabb képet kaphatnak majd a 
bolygó fejlődéstörténetéről. 

A Curiosity felkapaszkodásának ere-
detileg tervezett útvonalát időközben 

„Hatvan év után most először si-
került Dániában egy újabb viking 
erőd nyomára bukkanni” – nyilat-
kozta Nanna Holm, a Dán Kas-
télyközpont régésze és kurátora, 
aki maga is részt vett az Aarhus-i 
Egyetem régészprofesszora, Søren 
Sindbæk vezette feltárásban. 

Az erőd nyomára a terület fel-
térképezése során végzett rend-
kívül pontos lézeres mérések 
vezettek, amelyek feltárták egy 
egyébként alig észlelhető domb 
tisztán kör alakú határvonalát. 
Holm és Sindbæk ennek alapján 
geofizikusok segítségét kérte az 
alaposabb vizsgálathoz. „A mág-
neses mező talajban kimutatható 
apró változásainak kimérésével 
roncsolásmentesen azonosíthatók a 
mélyebben fekvő gödrök vagy sán-
cok. Az eljárással alig néhány nap 
alatt meghökkentően részletes képet 
kaptunk az erődítményről, így pon-
tosan tudtuk, hol célszerű kiásni a 
kutatóárkokat, hogy a lehető legtöbb 
információhoz jussunk” – magya-
rázta Sindbæk. 

A fyrkati Trelleborg típusú viking körerQdítmény

A most felfedezett erQdítmény területe légifelvételen 
(balra fent); rajta a körsánc körvonalai vörössel (jobbra 

fent); a viking erQdök belsejében emelt jellegzetes 
„hosszúházak” körvonalai (zölddel rávetítve a lenti 

képre) KÉPEK: HERITAGE AGENCY OF DENMARK

A Curiosity panorámaképe a Mount Sharp immár közeli lejtQirQl.  
A robot felkapaszkodásának kezdQpontjaként kijelölt Pahrump Hills közvetlenül a 
lépték-mérQrúd fölött látható  KÉPEK: NASA JPL

A Curiosity eredeti útvonalát 
a kerekek sérülései miatt 

némileg megváltoztatták: fehér 
színnel az eredeti, sárgával 

az új útvonalat jelölték. A kis 
betétképen a Curiosity eddig 

megtett útja látható.

új útvonal

régi útvonal
jelenlegi pozíció

kilométer
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Buttes helyett. (Egyébként mindkét 
kezdőpont a hegy déli alapzatának és a 
kráter aljának találkozásánál kialakult 
határvonalra esik.) 

A misszió irányítóinak ígérete szerint 
viszont mostantól, hogy sikerült a hegy 
lábát biztonságban elérni, már a soron 
következő tudományos programok 
kapnak prioritást: tüzetesen megvizs-
gálják majd az évmilliárdok alatt egy-
másra rakódott rétegeket, hogy minél 
több ismeretet szerezhessenek a Mars 
geológiai múltjáról. Ez az ígéret egy-
úttal válasz azokra az elégedetlenkedő 
bírálatokra, amelyek szerint eddigi útja 
során a rover túl gyors ütemben haladt, 
és a rendelkezésére álló lehetőségeknél 
jóval kevesebb és nem elég alapos vizs-
gálatot végzett a vörös bolygón.

Ezzel szembeállítható viszont, hogy a 
2012 augusztusában a Marsra érkezett 
Curiosity már eddigi működése során 
teljesítette eredetileg 2 évesre tervezett 
programjának legfőbb tudományos 
célkitűzését: bizonyítékokat szerzett 
arra, hogy a Marson valaha léteztek a 
mikrobiális élet kialakulásának feltételei. 

(NASA JPL)

Rosetta:	kiválasztották	 
a	Philae	leszállóhelyét	

Az Európai Űrügynökség (ESA) Rosetta-
missziójának vezetői bejelentették a 

Philae leszállóegység elsődleges és tartalék 
célterületét a 67P/Csurjumov-Ge ra szi men-
ko üstökös magján: az egyhangú szava-
zással kiválasztott fő célpont mind a biz-
tonságos landolás, mind a tudomá-
nyos kutatások szempontjából opti-
málisnak tűnik.

A leszállási hely keresése csak au-
gusztus 6-a után kezdődhetett meg, 
miután a Rosetta elérte (ponto-
sabban 100 kilométeres távolságra 
megközelítette) az üstököst és el-
készítette róla első közeli felvételeit. 
Augusztus 24-re a szonda addig 
gyűjtött adatai alapján öt lehetséges 
landolási területet választottak ki 
további elemzésre, amelyeket rendre 
A, B, C, I és J betűkkel jelöltek. Ezek ala-
posabb tudományos vizsgálatára és feltér-
képezésére azt követően nyílt mód, hogy 
a Rosetta 30 kilométerre megközelítette 
az üstököst. Ezzel párhuzamosan a Philae-
leszállóegység működtetését irányító cso-
port repülésdinamikai számításokkal 

megvizsgálta valamennyi lehetséges cél-
pont elérhetőségének, illetőleg az egység 
biztonságos landolásának feltételeit.

Mindezek alapján a misszióban köz-
reműködő operatív csoportok vezetői 
alapos egyeztetést követően egyhangú 
szavazással választották ki az elsődleges 
(korábban J-vel jelölt), és az annak esetle-
ges helyettesítésére alkalmas tartalék (C) 
leszállóhelyet. Mint elmondták, a döntés 
nem volt könnyű, hiszen számos külön-
féle szempontot kellett figyelembe venni, 
köztük a landolás biztonságát, a már „le-
horgonyzott” egység működtetésének, és 
a Rosetta pályán maradó fő egységével 
való kommunikációjának feltételeit, és 
végül, de nem utolsósorban: a helyszíni 

vizsgálatokból várható tudományos isme-
reteket. 

Az üstökösről már a megközelítés során 
viszonylag nagy távolságból (12 ezer ki-
lométer) kiderült, hogy magja (melynek 
legnagyobb kiterjedése 4 kilométer) a 
vártnál bonyolultabb és szabálytalanabb 
szerkezetű: két különálló szegmensből (le-
benyből), egy „fejből” és egy „törzsből” 

áll, amelyeket egy vékony „nyak” kapcsol 
össze. A kiválasztott J fő célterület a fejen, 
a C tartalék a törzsön található. 

A Philae a leszállást a főegységről való le-
válást követően a földi irányítóközpontból 
addigra megkapott vezérlőprogram alap-
ján önállóan végzi, és egy a célpont körüli 

néhányszor száz méteres átmérőjű ellip-
szisben fog landolni. Ezen belül nincsenek 
sem túl meredek lejtők, sem nagyobb 
szikladarabok, ami minimálisra csökken-
ti az egység felborulásának vagy sérülésé-
nek kockázatát. Emellett a helyi „nappal” 
hossza is megfelelő ahhoz, hogy a Philae 
napelemei elegendő napfényt kapjanak 
berendezéseinek működtetéséhez. A lan-
dolást követően a Philae szigonyokkal és 
jégcsavarokkal rögzíti magát a felszínhez, 
majd megkezdi munkáját: első lépésként 
360 fokos panorámaképet készít környe-
zetéről.  

A Philae leszállását jelenleg november 
26-ra tervezik, a pontos időpontot októ-
ber 14-ig véglegesítik.  (ESA)

A mágneses mérésekkel kapott 
„árnyképből” annyi azonnal megál-
lapítható volt, hogy az építmény a vi-
king erődítmények jellegzetes jegyeit 
mutatja: a kör alakú sáncot kívülről 
árok övezi, a négy égtáj felé pedig négy 
nagy kapu nyílik. Két (már feltárt 
kapu) elszenesedett maradványai arra 
utalnak, hogy az erődöt hajdan heves 
támadások érték.

Bár az építmény korát még nem hatá-
rozták meg, Holm szerint aligha kétsé-
ges, hogy a vikingek korából szárma-
zik. „Eddig valamennyi ilyen módon fel-
épített erődítmény erre az időszakra volt da-
tálható. A kapukból visszamaradt faanyag 
kora szénizotópos és dendrokronológiai 
méréssel pontosan meghatározható: a min-
tákat már elküldtük elemzésre – néhány 
héten belül az eredmény is meglesz. A vég-
leges besoroláshoz az erőd építésének pontos 
időpontja kulcsfontosságú.” 

A mintegy 145 méter átmérőjű erő-
dítményből még keveset tártak fel, így 
nem tudni, voltak-e a belsejében na-
gyobb épületek, például a trelleborgihoz 
hasonló, a harcosok szálláshelyeként 
szolgáló „hosszúházak”.

A viking erődítmények Dánia leghíre-
sebb történelmi emlékei, amelyek szerte 
a világból rengeteg turistát vonzanak. 

(ScienceDaily)

A Philae elsQdleges leszállóhelye az üstökös magján  
és annak közelképe KÉPEK: NASA JPL

Philae tartalék leszállóhelye: C, illetve a korábban kiválasztott öt lehetQség elhelyezkedése

Tartalék 
leszállóhely
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 Új faj jal, Mhorr-ga zel-
lával (Nager dama subsp. 
mhorr) gazdagodott a bécsi 

állatkert állománya. Az egyik nőstény Budapestről 
érkezett az osztrák fővárosba. Természetes élőhelyü-
kön már kihaltak, de fajmegőrző tenyészprogramok 
keretében sikerült megóvni a fajt a teljes kipusztu-
lástól.

A Mhorr-gazella az egyik legnagyobb testméretű 
gazellafajnak, a dámgazellának (Nager dama) az egyik 
alfaja. �örösesbarna bundájával, kecses lábával és hátra-�örösesbarna bundájával, kecses lábával és hátra-

felé hajló szarvával első pillantásra egyszerűen csak szép 
gazellának néz ki, története mégis felér egy tündérme-
sével. 

Az Északnyugat-Afrika sivatagos, fás szavannás terü-
letein és bokros sztyeppéin őshonos állatok természetes 
élőhelyükön kihaltak, az utolsó példányt 1968-ban lőt-
ték le. Szerencsére előtte néhány évvel már történtek 
erőfeszítések a faj megmentésére, amelynek keretében 
néhány állatot befogtak és egy spanyol tenyészállomásra 
vittek. Itt a gazellák olyan sikeresen szaporodtak, hogy 
hamarosan újabb és újabb egyedeket adhattak át európai 

állatkerteknek, ahol tenyészcsoportokat ké-
peztek belőlük. Az első visszatelepítési prog-
ramokat végül a 80-as években kezdték meg. 

Az Európai Állatkertek Fajmegőrző 
Tenyészprogramja (EEP) keretében most a 
Schönbrunni Állatkertbe is beköltözött a 
Mhorr-gazellák egy kis csoportja. Az egyik 
nőstény a budapesti állatkertből származik, a 
másik nőstény Madridból, a hím pedig Bar-
celonából érkezett az osztrák fővárosba. „Bí-
zunk a szaporulatban, hogy az EEP keretében 
mi is hozzájárulhassunk a faj megmentéséhez” 
– mondta Dagmar Schratter, a bécsi állatkert 
igazgatója az új szerzemények bemutatása al-
kalmából. A budapesti állatkertben egyébként 
2008 tavasza óta láthatók Mhorr-gazellák, az 
első borjú 2009. április 6-án jött világra.

(www.greenfo.hu) 
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BUDAPESTI	GAZELLA	BÉCSBEN

50	éves	az	MTA	SZTAKI

Immár három kutatói nemzedék 
szakmai pályafutásának tanúja, ins-

piráló tudományos környezete az 
MTA Számítástechnikai és Auto-

matizálási Kutatóintézet. Alapításá-
nak 50. évfordulója alkalmából az 
intézet eredményeire, szellemi mű-
helyeinek kialakulására emlékeztek 
egykori és jelenlegi munkatársai a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Székházában. 

Az MTA SZTAKI az elmúlt fél 
évszázadban a hazai informatikai 
kutatások nemzetközileg is elismert 
fellegvárává vált. Jelenleg az egyik 
legfontosabb hazai szereplője az Eu-
rópai Unió kutatás-fejlesztési keret-

programjainak. 2001-ben elnyerte 
az EU „Center of Excellence” címét 
és a rangos titulussal járó pénzügyi 
támogatást. A rendkívül gyorsan 
fejlődő informatika legkorszerűbb 
kutatási irányaival összhangban az 
MTA SZTAKI-ban rendszeresen új 

kutatási témákat határoznak meg. 
Napjainkban a kiberfizikai rendsze-
rek, a jövő internete, a „Big Data”, a 
virtuális valóság, a cloud (számítás-
technikai felhő); alkalmazási szem-
pontból pedig a gép- és elektronikai 

ipar, a járműipar irányítástechnikai 
és informatikai fejlesztései, a lo-
gisztika, az energetika, valamint az 
adatbányászati felhasználások jelen-
tik legfontosabb kutatási területei-
ket. 

MTA



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/39  1245

23. Függ. 24. Orosz ...; Kossuth- és Liszt-díjas táncm_vésznQ, 
balettpedagógus. 25. Házi mozi! 26. Palóc lakóházairól híres karan-
csi helység. 28. Heves megyei település a Kis-Tarna partján. 29. 
Kardozik. 34. Széf belseje!

A 36. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: A 
PÓDIUMRÓL NÉZVE; ARANY NAPOK; HAGYATÉK. A megfejtést 
beküldQk közül Yehudi Menuhin: Befejezetlen utazás cím_ könyvét 
(Typotex Kiadó) nyerte: Beck Andrea (Budapest), Kovács László 
(Budapest), Máris Ferenc (Egyházaskosár), Sch. Nusser Marietta 
(Tatabánya) és Ujlaki Gabriella Orsolya (Balatonlelle). A nyerte-
seknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadónál látott napvilágot Marijke Huisman: Mata Hari cím_ 
kötete. EbbQl kérünk három fejezetcímet. A megfejtést beküldQk között 
a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, október 7-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, 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 megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfize-
tését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR fejezetcím kezdete. 10. Bajuszt sodor. 
11. Hordszék, latinul (SEDIA). 12. Borszesz; etil-alkohol. 14. A hét 
vezér egyike. 15. Az elsR fejezetcím vége. 17. A pávián rokona. 
18. Világháló, bizalmas szóhasználattal. 19. -talan, -...; Károlyi Amy 
verseskötete (1972). 20. Diszkoszt dob. 22. Egy sláger szerint sajt-
ból van! 23. Szemével érzékel. 24. Ablakkeret! 25. Népszínm_írónk, 
egyik darabja A falu rossza. 27. Csücske, hegye vagy befejezése 
valaminek. 30. Hideg évszak. 31. Az irídium vegyjele. 32. Papír-
mérték. 33. Kossuth-díjas matematikus (Tibor, 1918–1955). 35. A 
második fejezetcím.

FÜGGQLEGES: 1. A harmadik fejezetcím. 2. FQnévképzQ, a -zat 
párja. 3. Sétálva megközelít. 4. Számodra. 5. Kortárs színm_vész 
(Péter). 6. Az ozmium vegyjele. 7. Csinos. 8. EdénybQl arra a 
helyre borít. 9. Népszokásként a tél végén elégetett szalmabábu. 
13. Taszít. 16. Becsap (két szó). 17. MinQség-ellenQrzQ osztály, 
röv. 19. NagymezQ utcai színház. 21. Etiópia autó- és sportjele. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. november 22.

Jelentkezési határidQ: 2014. október 20.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

A Tudományos IsmeretterjesztR Társulat (TIT) 
a 2014/2015. tanévre is meghirdeti a 

TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENYT.

Ez a sorrendben 44. verseny Magyarország legrégebbi iskolai 
matematikai versenye. Célja a matematikai tudományos ismeretek 
terjesztése, a matematika népszer_sítése, a matematikai tehetség-
gondozás. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásá-
nak összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tudás 
mérésének lehetQsége objektív eszközök segítségével. A sportsze-

r_ verseny és küzdelem népszer_sítése.

A helyi fordulót az iskolák szervezik helyben, idQpontja: 2015. feb-
ruár; a megyei döntQket (idQpontja: 2015. április 11.) a szervezQk 
helyben bonyolítják (az egyesületek a szervezési szándékot 2015. 
január 16-ig jelezhetik a titkarsag@titnet.hu-n), az országos döntQt 
a versenyközpont szervezi, idQpontja: 2015. május 29-30. A ver-

seny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk.

A versenyre való felkészülést a TIT lapjaiban – Élet és Tudomány, 
Természet Világa – megjelenQ írások és honlapjaik segítik. 

További információ: www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu, 
titkarsag@titnet.hu, illetve 06-1-3278900. 

(A felhívás teljes szövege 35. számunkban, illetve a http://www.
eletestudomany.hu/-n olvasható)
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Szilaj, nomád vagy vil-
lanypásztor? Mire jó a ju-
hászkampó? Miért fehér 
a gulyás komondora? 
Mit üzen a pásztor-táv-
író? Kinek szól a csordás 

kürtje? Ezekre és számos egyéb kérdésre is választ ad a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum A pásztorok világa 
– Tisztelet Herman Ottónak című új, őszi időszaki 
kiállítása, mely a magyar pásztorélet múltján és jelenén 
vezeti végig a látogatókat, oly módon mutatva be a 
nemzedékről nemzedékre hagyományozódó mestersé-
get, a pásztorok sajátos világát és kulturális sokszínűsé-
gét, hogy az a mai kor emberét is megszólítsa.

Napjaink pásztorai jellegzetes viseletükkel és a hagyo-
mányos eszközök használatával máig őrzik őseik örök-
ségét és végzik hétköznapi munkájukat, ugyanakkor az 
eszközök XXI. századi újragondolásával kreatív módon 
alkalmazkodnak a modern kor kihívásaihoz is.

A Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából 
létrejött kiállítás több ponton is reflektál és épít a neves 
tudós-polihisztor által megrendezett, 1907-ben meg-
nyílt Ősfoglalkozások című kiállításra, mely a tudós sze-
mélyes gyűjtéseinek eredményeit a pásztorélet tárgyain 
és különböző képzőművészeti alkotásokon keresztül tár-
ta a látogatók elé. A tárlaton a Herman Ottó-gyűjtés 
számos féltett kincse bemutatásra kerül, új kontextusba 
és mai látványvilágba helyezve az értékes gyűjteményt.

A 2015. február 20-ig látható kiállítást járva a látoga-
tó nem csak gazdag történeti emlékanyagba nyer bete-
kintést, de valós képet kap a pásztorok – juhászok, gu-
lyások, csikósok, kanászok – mindennapi tevékenységé-
ről, életviteléről és gondolkodásmódjáról is.

Hogyan zajlik a bábterve-
zési folyamat? Miként kap 
végső formát egy-egy ötlet, 
elképzelés? A BÁB-EL cí-
mű kiállításon, mely az Or-

szágos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben látható, 
betekintést nyerhetnek a látogatók a színrevitelt meg-
előző munkálatokba, hiszen a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem bábtervező hallgatóinak munkáiból látható vá-
logatás. Megismerhetik a bábok és díszletek készítésének 
technikáit, mozgatási mechanizmusokat, és természete-
sen a végeredményt, magukat a bábokat születésük leg-
különfélébb fázisaiban.

„A bábtervezés összetett, sokoldalú tudást igényel. Maga 
a báb egyfajta szintézis. Benne rejlik egy bizonyos drama-
turgiai karakter, ami életre kel a színpadon. A bábtervezés-
hez szobrászati készség, anyagismeret és bábmechanikai tu-
dás szükséges. A tradicionális bábtechnika ismeretével ren-
delkező tervező új bábtípusokat, új mechanikai megoldáso-
kat tud létrehozni a dramaturgia maximális kiszolgálásához.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Egy báb elkészítéséhez sokféle anyagra van szükség: 
természetes anyagok, műanyagok, papír, fém, bőr stb. A 
kísérletező kedvű bábtervező minden új anyagot kipró-
bál munkája során. Színházi előadáshoz bábot tervezni 
– játék, kísérlet, képző- és iparművészet egyben – vallja 
Orosz Klaudia, a kiállítás egyik közreműködője. A tár-
lat december 31-ig várja az érdeklődőket.

Arnulf Rainer a ma élő egyik legjelen-
tősebb, legismertebb osztrák képző-
művész. Műveit bemutatta többek kö-
zött a New York-i Museum of Mo-
dern Art és a Solomon R. Guggen-
heim Museum. Munkássága 

elismerésének csúcspontjaként 1993–1995 között New 
Yorkban létrejött az Arnulf Rainer Museum. 2009-ben 
szülővárosában, Badenben róla nevezték el a város mú-
zeumát, ahol monografikus és tematikus időszaki kiállí-
tásokon mutatják be szerteágazó életművét. 85. születés-
napja alkalmából világszerte láthatók tárlatai Londontól 
Berlinen át New Yorkig. Szülőhazája fővárosában, Bécs-
ben az Albertina mutatja be sokrétű alkotói tevékenysé-
gének főbb állomásait egy kulcsműveiből rendezett ret-
rospektív kiállításon. A nemzetközi tárlatok sorába kap-
csolódik be a Magyar Nemzeti Galéria RAINER 85 – 
Tisztelet Arnulf Rainernek című kiállítása, amely a 
bécsi tárlattal csaknem egy időben kerül megrendezésre, 
és amely 2015. január 4-ig várja a látogatókat.

A Dán Nagykövetség 
meghívására szeptem-
berben ismét Buda-
pestre látogat a méltán 
világhírű dán város-
építész, Jan Gehl. A jó 
város címmel tartott 

programsorozat keretében dedikálja Élhető városok cí-
mű kötetét és beszélget Finta Sándorral, Budapest főépí-
tészével. A rendezvényt filmvetítések és egy kerékpáros 
kiállítás színesítik.

Jelenleg a világ népes-
ségének több mint fele 
városokban él. Az előre-
jelzések szerint 2050-re 
ez az arány eléri a 80%-
ot. De vajon hová vezet 
a városok megállítha-
tatlan növekedése? A 
budapesti Európa Pont-
ban október 7-ig tartó 
rendezvénysorozaton 
ezekre a kérdésekre is 
próbálnak választ találni 
a szakértők. 

Psök öröksége

Városban

BábtervezQk

Rainer 85
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Orchideák – kultúrtájban
Az ültetvényerdők gazdasági jelentősé-
ge és kiterjedése világszerte növekszik, 
de természetvédelmi szempontból rit-
kán jelentenek értéket – különösen igaz 
ez a tájidegen fafajok állományaira. A 
legutóbbi évek kutatásai fényében vi-
szont úgy tűnik, hogy a rendkívül apró 
magvaikkal a szelek szárnyán terjedő 
orchideák rendszeresen képesek meg-
telepedni a nyárültetvényekben.

A halandzsa anatómiája
Apacuka belépőt jelent egy varázslatos, 
tudatalatti világba, ahol olyan mágikus 
dolgok várnak ránk, mint a Ka man-
duk. Ez azonban csak egy példa a 
számtalan kiszámoló, versike, rigmus 
és egyéb szövegműfaj közül, amelyek a 
hétköznapi szókincsünkön kívül eső 
„szavakból” állnak, mégis szerves ré-
szei verbális megnyilatkozásainknak.

Angyal a szobában
„Angyal szállt át a szobán”, szokták 
mondani, ha egy társaságban a be-
szélgetők hirtelen elhallgatnak. Ez a 
kellemes hangulatú kifejezés azon-
ban korántsem tükrözi azt az érzést, 
amit a társaság tagjai ilyenkor átél-
nek, a beszélgetés közben beálló csönd 
ugyanis rendkívül zavaró tud lenni. 
De vajon miért érezzük kínosnak a 
beszélgetést megszakító csöndet?

A hátlapon
Északi pocok

Az északi vagy korábbi nevén pat-
kányfejű pocok (Microtus oeconomus) 
lényegében az egész északi mérsékelt 
égövön megtalálható. Hatalmas, 
összefüggő elterjedési területe dél fe-
lé felszakadozik. Kárpát-medencei 
állománya földrajzilag izolált és 
morfológiailag is elkülönül. A Du-
nántúlon, valamint Szlovákia dél-
nyugati, illetve Ausztria keleti pe-
remterületén élő állatok a bennszü-
lött Microtus oeconomus mehelyi alfaj-
hoz tartoznak. 

A fosszilis leletek alapján a legutóbbi 
jégkorszak alatt az északi pocok Kö-
zép-Európában igen elterjedt kisemlős 
volt. Később a felmelegedés során állo-
mányai egyre jobban északra húzód-
tak, míg korábbi élőhelyeit más po-
cokfajok vették birtokba. Néhol azon-
ban – így hazánkban is – bizonyos spe-
ciális növényzetű foltokon napjainkig 
fennmaradt, és jégkorszaki marad-
ványnak (reliktumnak) tekinthető. Az 
északi pocok hazánkban jellemzően 
az édesvízi mocsarak feltöltődésével 
keletkezett nádasos, üde magassásos 
élőhelyek szegélyzónájában érzi magát 
a legjobban. Utóbbi élőhelyek kiterje-
dése nagyban megváltozott az utóbbi 
két évszázadban, ezért az északi pocok 
hazai állományai felaprózódtak és el-
szigetelődtek egymástól. A megma-
radt, egyre zsugorodó foltok egy ré-
szén sajnos még napjainkban is jelentős 
vízügyi beavatkozások történnek, 
melyek végzetesen befolyásolják a 
pockok sorsát. Nem csoda, hogy ez a 
faj hazánk egyik legritkább és legve-
szélyeztetettebb kisemlőse. Állomá-
nyai ma bizonyítottan a Szigetközben, 
a Tóköz–Fertő–Hanság, valamint a 
Kis-Balaton területén fordulnak elő, 
de az utóbbi években Komárom mel-
lől is előkerült. 

Kép és szöveg: 
RIEZING NORBERT
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Északi pocok
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