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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 VIII., 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!
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	 Gigantikus	fekete	lyuk	
egy	törpegalaxisban

 Csillagászok a 
N A S A / E S A 
Hubble-ű r táv-
csövével várat-

lan és meghökkentő helyen, 
egy törpegalaxis szívében fe-
deztek fel egy szupernagy tö-

megű fekete lyukat. Az M60-UCD1 
ultrakompakt törpegalaxis (ultra-
compact dwarf: UCD) eddig a leg-
kisebb galaxis, amelyben szuper-
masszív fekete lyukra bukkantak. 
A felfedezés nyomán egyfelől fel-
vetődik, hogy a Világegyetemben 
jóval több ilyen fekete lyuk lehet, 
mint eddig becsülték, másfelől új 
magyarázat kínálkozik az elképesz-
tően sűrű UCD-k kialakulására. Az 
erről beszámoló cikk a Nature-ben 
jelent meg.

A tőlünk mintegy 50 millió fény-
évre levő M60-UCD1 egy kicsiny, 
300 fényév átmérőjű (ez mindössze 
ötszázad része a Tejútrendszerének) 
galaxis, amely azonban rendkívül 
zsúfolt, mintegy 140 millió csillagot 
tartalmaz. Jóllehet ez az UCD-k jel-
legzetes tulajdonsága, az M60-UCD1 
még ezek sorából is kiemelkedik, 
amennyiban a valaha látott legsű-
rűbb ilyen galaxis. (Ha Földünk e 

törpegalaxisban volna, az éjszakai ég-
bolton legalább egymillió csillag len-
ne szabad szemmel látható, miközben 
itt a Tejútrendszerben alig 4000.)
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Bár méretükhöz képest rendkívül 
sok csillagot tartalmaznak, az UCD- 
galaxisok még ezt figyelembe véve is 
mindig nagyobb tömegűnek tűntek, 
mint azt a csillagok száma indokolta. A 
mostani felfedezés végre magyarázatot 
kínál erre a rejtélyre: az M60-UCD1 
szívében egy gigantikus szupermasszív 
fekete lyuk rejtőzik, amelynek tömege 
20 millió Napét is meghaladja.

Bár már korábban is születtek olyan 
feltételezések, hogy a többlettöme-
get egy fekete lyuk adhatja, csak 
a mostani megfigyeléssorozattal 

sikerült az M60-UCD1 csillagai-
nak mozgását nyomonkövetve ezt 
ténylegesen kimutatni. Ennek alap-
ján feltételezhető, hogy más „túlsú-
lyos” törpegalaxisokban is hasonló 
lehet a helyzet.

Az M60-UCD1-ben lévő szuper-
nagy tömegű fekete lyuk  tömege 
ötszöröse a mi Tejútrendszerünkben 
lapulónak, és galaxisa össztömegé-

Fantáziakép az M60-UCD1 ultras_r_ törpegalaxisban 
lévQ fekete lyuk környezetérQl: mivel a fekete lyukból 
még fény sem juthat ki, csak sötét sziluettje jelenik 

meg a s_r_ csillagháttér elQtt. Mivel gravitációja 
erQsen meggörbíti maga körül a téridQt, a fekete lyuk 
eseményhorizontjának közelében lévQ csillagok képe 

sem pontszer_, hanem görbeívekként látható.

A NASA/ESA Hubble-_rtávcsQ felvétele Messier 60 elliptikus óriásgalaxisról, amelynek 
átmérQje 120 millió fényév, és mintegy 400 milliárd csillagot tartalmaz. A betétképen a körülötte 

keringQ M60-UDC1 törpegalaxis kinagyított képe.

Az M60 jelenleg is kölcsönhatásban áll egy 
közelében lévQ nagyobb spirális galaxissal, 
az NGC 4647-tel. (A felvételen az M60-UCD1 

törpegalaxis is látható.)
KÉPEK: NASA, ESA, D. COE, G. BACON (STSCI)
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	 A	vadállatok	fele	
elpusztult,	ölbe	tett	
kezekkel	néz	a	világ

 A WWF két-
évente készíti el 
az Élő Bolygó 
Jelentést (Living 
Planet Report), 
melyben a földi 
élet állapotáról 
számol be. A 
most nyilvános-

ságra hozott jelentés legmegdöb-
bentőbb megállapítása, hogy a ge-
rinces fajok populációi a felére zsu-
gorodtak az elmúlt 40 évben. A vadon 
élő állatok eltűnése rávilágít arra, hogy 
azonnali cselekvésre van szükség a 
bolygó fenntartható jövőjéhez. 

A 2014-es Élő Bolygó Jelentés a riport 
10. kiadása. A kutatás, melyen alapszik, 
több mint 10 000 gerinces faj populáci-
óját (csoportját) követi nyomon 1970 és 
2010 között, az úgynevezett élő bolygó 
index rendszeres mérésén keresztül. 

A jelentés szerint az emlősök, mada-
rak, hüllők, kétéltűek és halak vizsgált 
populációinak egyedszáma 52%-kal 
zsugorodott 1970 óta. Az édesvízi fa-
jok világszerte élő populációi 76%-os 
fogyást szenvedtek el, ami átlagosan 
majdnem kétszerese a tengeri (39%) és 
földi fajokat (39%) ért veszteségnek. 
Az érintett fajok többsége a trópusi 
régiókban él, azon belül is Latin-Ame-
rikában a legkritikusabb a helyzet. A 
legnagyobb fenyegetést az élővilág 
sokszínűségére és az ökoszisztémákra 
az élőhelyek csökkenése, illetve meg-
szűnése jelenti, de a drasztikus változá-
sokhoz a klímaváltozás negatív hatásai, 
valamint a túlzott mértékű halászat és 
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Mnek 15 százalékát teszi ki. Ehhez 
képest az 500-szor nagyobb ki-
terjedésű, és több mint 1000-szer 
nagyobb tömegű Tejútrendszerben 
lévő, alig 4 millió naptömegű, fe-
kete lyuk galaxisunk teljes töme-
gének mindössze 0,01 százalékát 
adja. Ez érzékelteti az elképesztő 
arányokat. 

A felfedezést a Hubble-űrtáv-
cső és a hawaii Mauna Keán lévő 
Gemini North 8 méteres optikai 
és infravörös távcsöveinek megfi-
gyelései tették lehetővé. A Hubble 
éles képei segítettek a galaxis át-
mérőjének és csillagsűrűségének 
meghatározásában, míg a Gemini 
a galaxisbeli csillagok mozgásának 
a fekete lyuk gravitációja hatására 
bekövetkező változásait követte 
nyomon. Az összegyűjtött adatok-
ból kiszámítható volt a láthatatlan 
fekete lyuk tömege.

A felfedezés alapján a kutatók 
úgy vélik, hogy a fekete lyukak 
száma a Világegyetemben az eddig 
becsült értéknek legalább a duplája 
lehet.

Ezen túlmenően a felfedezés az 
UCD-k kialakulására is új magya-
rázatot kínál: feltételezhető, hogy 
ezek a törpegalaxisok eredetileg 
nem elszigetelten jöttek létre, ha-
nem galaxisok ütközése során na-
gyobb galaxisokból szakadtak le. 
Más módon nehezen képzelhető 
el, hogyan alakult volna ki bennük 
ilyen gigantikus tömegű fekete 
lyuk.

Eszerint az M60-UCD1 valaha 
egy mintegy 10 milliárd csillagot, 
és ennek megfelelő tömegű fekete 
lyukat tartalmazó óriásgalaxis ré-
sze lehetett, amely túl közel került 
nála is nagyobb szomszédjához, 
a Messier 60-hoz. Az ütközés so-
rán az óriásgalaxis külső részeit a 
Messier 60 magába olvasztotta, s 
csupán az ultrasűrű magot (ben-
ne az óriási fekete lyukkal) hagy-
ta szabadon. A Messier 60-ban 
szintén van szupermasszív fekete 
lyuk, melynek tömege jelenleg 
4,5 milliárd naptömeg, ami több 
mint ezerszerese a Tejútrendszer-
ben lapulónak. Valószínűsíthető, 
hogy a Messier 60 idővel ezt a 
törpegalaxist is „felfalja”, s az üt-
közésben a fekete lyukak is egye-
sülnek.
Forrás: http://spacetelescope.org/news/
heic1419/ 

vadászat is nagymértékben hozzájárul.
Régiónkban, a Kárpátokban és a 

Kárpát-medencében a legkomolyabb 
változást talán az édesvízi fajok po-
pulációnak 30%-os csökkenése jelenti 
az 1970-es évek óta. A pusztulás okai 
főként az egyre nagyobb számban 
épülő duzzasztók, a folyókat kísé-
rő egyre több gát és a folyómedrek 
kotrása, amik az élőhelyek feldara-
bolódásához és eltűnéséhez vezettek. 
Hasonlóan nagy kárt okozott a kör-
nyezetszennyezés, elegendő a tiszai 
cianidszennyezésre vagy a vörösiszap-
katasztrófára gondolni.

A drámai globális helyzet alapvető 
oka, hogy az emberiség ökológiai láb-
nyoma sokkal nagyobb, mint a Föld 
eltartóképessége. Jelenleg másfélszer 
annyi erőforrást használunk fel, mint 
amennyi a természetben újraterme-
lődik, ami nem csak oda vezet, hogy 
az erőforrások egy része hamarosan 
elfogyhat (pl. az ivóvíz), de egyben az-
zal is jár, hogy az ökoszisztéma állapota 
folyamatosan romlik. 

A világ népességének közel há-
romnegyede alacsony jövedelmű 
országokban él. Hatalmas kihívás 
mindannyiunk számára, hogy úgy 
biztosítsuk az emberiség számára a 
jólétet, hogy közben nem éljük fel a 
Föld valamennyi tartalékát. Olyan 
fejlődésre van szükség, amely nem 
növeli az emberiség ökológiai láb-
nyomát. Ma még a magas jövedel-
mű országok egy főre eső ökológiai 
lábnyoma ötszöröse az alacsony jö-
vedelmű országokénak, éppen ezért 
az Élő Bolygó Jelentés arra is rámu-
tat, hogyan lehetséges a környezet 
további rombolása nélkül növelni az 
életszínvonalat.
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Az Egyesült Államok és néhány kö-
zel-keleti olajmonarchia mellett a leg-
nagyobb egy főre jutó ökológiai láb-
nyommal rendelkező országok nagy 
része az Európai Unióból kerül ki. Ha 
az egész világ úgy élne, mint Euró-
pa, akkor több mint 2,6 Földre lenne 
szükségünk. Az Unió országai közül 
hazánknak és a Kárpát-medence or-
szágainak az egyik legalacsonyabb az 
egy főre jutó ökológiai lábnyoma, de 
még mi is másfélszer annyit fogyasz-
tunk, mint amennyi fenntartható mó-
don rendelkezésre áll.

A legmagasabb egy főre jutó ökoló-
giai lábnyommal rendelkező országok: 
Kuvait, Katar, Egyesült Arab Emírsé-
gek, Dánia, Belgium, Trinidad és To-
bago, Szingapúr, Amerikai Egyesült 
Államok, Bahrein és Svédország, míg 
a legalacsonyabb  ökológiai lábnyomú 
országok közé Kelet-Timor, Palesztin-
területek, Eritrea, Haiti, Afganisztán, 
Pakisztán, Banglades, Kongói De-
mokratikus Köztársaság, Malawi és 
Nepál tartozik.

A jelentés rámutat a klímaváltozás 
pusztító hatásaira is. Az éghajlati zó-
nák eltolódása miatt több mint 200 
fontosabb folyó vízjárása változott 
meg, ami miatt 2,5 milliárd embert 
érint komoly vízhiány évente legalább 
egy hónapon keresztül. Hasonlóan 
nagy probléma, hogy napjainkban 
egymilliárd ember nem jut elegendő 
táplálékhoz, részben a kiszámítha-
tatlan időjárás miatti terméskiesések 
miatt. Mivel a világ népessége az el-
következő évtizedekben meghaladja 
majd a 9,5 milliárdot, elengedhetetlen, 
hogy a világ egy fenntartható pályára 
álljon, ami az éghajlat tekintetében az 
alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibo-
csátású gazdaságot jelenti.

A kétségbeejtő helyzet ellenére a 
WWF riportja jó példákról is beszá-
mol. Biztató, hogy a fejlett országok 
ökológiai lábnyoma lassan, de biztosan 
csökkenni kezdett, főként a kibonta-
kozó „zöld forradalom”, a környezet-
barát technológiák alkalmazása és a 
megújuló energiák használata miatt. 
Ugyancsak hatalmas eredmény, hogy 
a természetvédelmi programoknak 
köszönhetően sikerült több értékes 
élőhelyet és így veszélyeztetett fajokat 
megóvni. Nepálban például az elmúlt 
években gyarapodott a tigrispopulá-
ció, de ugyanígy növekedett a kongói 
Virunga Nemzeti Parkban a hegyi go-
rillák száma. A park példája és a WWF 
kutatása egyértelműen mutatja a vé-

dett területek fontosságát: a szárazföldi 
védett területek ugyanis feleannyi vesz-
teséget szenvednek el (az élővilág sok-
színűségében), mint a nem védettek. 

A Kárpát-medencében, Európa Zöld 
Szívében is lehet hasonló sikerről beszá-
molni. A bölény, Európa legnagyobb 
növényevője visszatért. A XX. század 
elején a vadon élő bölények teljesen 
kihaltak a folyamatos vadászat és az 
élőhelyek eltűnése miatt. Hála több 
szervezet tenyésztési és visszatelepíté-
si munkájának az európai bölénypo-
puláció mára elérte a 3000 példányt. 
A WWF Magyarország pedig most 
azon dolgozik, hogy a hiúz is újra biz-
tos otthonra leljen hazánkban.
Forrás: WWF

	 Az	élet	–	nagyításban

A fenti címmel november vé-
géig a Washington Dulles 
nemzetközi repülőtér galériá-
jában látható kiállítás ismeret-
terjesztő kísérlet: vajon a gé-
pükhöz, csatlakozó járatukhoz 
siető utasok megállnak-e egy 
pillanatra, hogy rácsodálkoz-
zanak az élet alapvető építőele-
meire, a sejtekre? Szentelnek-e 
legalább egy negyedórát arra, 
hogy ne csak gyönyörködjenek T

U
D
O
M
Á
N
Y
V
IZ
U
A
LI
Z
Á
C
IÓ

az ötvenezerszeres nagyításban lát-
ható biológiai fotókban, hanem meg 
is értsenek valamit a sejtek műkö-
déséből?  A programot két amerikai 
tudományos szervezet, az általános 
orvostudományi és a sejtbiológiai 
társaság hívta életre a repülőtér mű-
vészeti csapatával közösen. 

A kiállításon a test minden részéről 
láthatók sejtek plakátméretű nagyí-
tásban: az agy, a vér, a szem, a bőr, 
vagy éppen az izmok alkotói egy-
aránt szerepelnek a tárlaton.  S min-
den egyes kép egy-egy külön példát 
mutat a szervezet sokszínű „műkö-
désére”. A felvételek legtöbbje nem 
az emberi szervezetről készült, ha-
nem az olyan modell-élőlényekről, 
mint amilyen a muslica vagy az 
egér, amelyek valamely genetikai 
tulajdonságuk alapján közel állnak 
hozzánk. A fotók közelebb visznek 
annak megértéséhez, hogy hol és 
miként húzódik a határ az egészsé-
ges és a beteg szervezet között.

A képek főként pompás színvilá-
gukkal  vonzzák az utasok tekin-
tetét. A kiállítás kurátorai azonban 
nem árulnak zsákbamacskát, azt is 
részletesen elmagyarázzák, hogy e 
pompás színorgia java része nem 
lelhető fel a természetben, hanem 
főként kémiai színezéssel vagy gra-
fikai eljárásokkal  állítható elő. Ám 
e színkavalkád nem öncélú: segít a 
kutatóknak a sejtben található szer-
kezetek, struktúrák megismerésé-
ben és működésük elemzésében.
Forrás: http://www.nigms.nih.gov/education/life-
magnified/Pages/default.aspx
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A z alakemlékező anyagok 
olyan intelligens anyagok, 
melyek bizonyos ingerek 

hatására alakjuk megváltoztatásá-
val reagálnak. Az inger általában 
egy, a tárolásinál magasabb hőmér-
séklet, de lehet elektromos áram, 
mágneses térerő vagy akár fény is. 

Az alakváltozás egy koráb-
ban programozott ideigle-
nes alakból történik az ere-
deti alakba. A programozás 
és az ezt követő visszaalaku-
lás együttesen az alakemléke-
ző ciklus, melyet elég sokszor 
meg lehet ismételni úgy, hogy 
az ideiglenes alaknak nem 
kell mindig ugyanolyannak 
lenni, ellentétben az eredeti 
alakkal. Bizonyos anyagok-
nál vagy anyagtársításoknál 
egy cikluson belül egynél 
több ideiglenes alakot is be 
lehet programozni, ezeket 
több alakra emlékezőknek nevezzük.

Az alakemlékező fémötvözeteket 
már elterjedten alkalmazzák pél-
dául mesterséges izomhuzalként 

		A LAKEMLÉKEZV 	KOMPOZ I TOK

HAJTOGATÁS	
MELEGGEL

A	szerkezeti	anyagok	területén	a	meanyagok	egyre	nagyobb	arányban	váltják	ki	a	fémeket.	Ez	többek	
közt	 a	 meanyagok	 teljesítWképességbeli	 fejlWdésének,	 vagy	 éppen	 gazdaságos	 elWállításuknak	
köszönhetW.	ElWbbire	példa,	hogy	egy	Formula-1-es	versenyautó	korábban	alumíniumból	készült,	nap-
jainkban	viszont	többnyire	szénszövettel	erWsített	polimer	kompozitból	áll.	Az	alakemlékezW	anyagok-
nál	is	törekednek	meanyagokkal	kiváltani	a	fémeket,	mert	jóval	nagyobb	deformációra	képesek,	és	
az	 áruk	 is	 kedvezWbb,	 de	 a	 szilárdságuk	 még	 elmarad	 a	 fémektWl.	 A	 polimer	 kompozitok	
mátrixanyagaként	 ismert,	 alakemlékezW	 képességekkel	 is	 rendelkezW	 epoxi	 alkalmas	 lehet	 ilyen	

nagy	szilárdságú,	alakemlékezW	kompozitok	elWállításához.

robotok mozgatásához, antennák 
kinyitásához szatelliteken, és egyéb 
mozgató szerkezetekben, ahol egy 
hagyományos motor a munkavég-
zéshez viszonyított nagy terjedel-
me miatt nem jöhet számításba. 
Ezeket a fémötvözeteket költséges 
elő állí tá suk miatt próbálják 

alakemlékező polimerekkel ki vál-
tani. A szén szál erő sí té ses kom-
pozitok mátrixaként alkalmazott 
epoxi egy térhálós polimer, mely 

üvegesedési hőmérséklete (Tg) 
alatt rideg, felette pedig gumisze-
rű anyag. Efölött a hőmérséklet fe-
lett bizonyos mértékig alakítható, 
majd az alakító erő fenntartása 
mellett Tg alá hűtve külső erő nél-
kül is megtartja azt valamilyen 
mértékben. Ez a folyamat a prog-

ramozás. Ezután az 
epoxi Tg fölé melegítés 
hatására vissza nyeri 
eredeti alakját. Az 
alakemlékező anyagok 
alakrögzítési és alak-
visszanyerési jóságát, 
vagy más néven alak-
emlékező képességeit 
százalékban lehet meg-
adni, és ez a legfonto-
sabb jellemzőjük a visz-
szaalakulásnál kifejtett 
erő (fajlagosítva fe-
szültség), és a deformál-
hatóság mellett. Ezek 
méréséhez elkészített 
próbatesteken kell egy 
vagy többciklusú alak-
emlékező vizsgálatot 
végezni, mely során a 
deformálás általában 
hajlítás formájában tör-
ténik az epoxi esetében, 
de lehetne húzni vagy 

akár csavarni is. Az epoxi Tg-je a 
szerkezeti kom po zi tok nál 200 °C fe-
lett van, de az alakemlékezéshez 
használté lehet alacsonyabb is, kö-

AlakemlékezQ epoxi (EP) és üvegszövettel erQsített alakemlékezQ epoxi 
(EPGF4) alakemlékezQ ciklusa háromdimenziós diagramon ábrázolva. A 
karikában lévQ számok jelentése: 1: alakadás, 2: alakrögzítés, 3: terhelés 

megsz_ntetése, 4: visszaalakulás.

83421

PUB-I 111137
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visszaalakuláskor mérhető feszült-
ségét, amely ugyan a fémeknél 
mérhető érték harmadát jelenti, de 
már elegendő lehet egyes alkalma-
zásokhoz. A deformálhatóság ez 
esetben csak maximum 1%, ami a 
fémeknél 5% körül mozog, és a cél 

az, hogy ezt az értéket erősített 
epoxival is el lehessen érni. Az 
alakrögzítő képesség 100%-ról 
80%-ra csökkent, a visszaalakulási 
képesség pedig nem romlott, ma-
radt 100%.

Ha szénszálerősítést választunk 
– amelynek hőtágulási együttha-
tója (ellentétben az epoxiéval és az 
üvegszövetével) negatív, vagyis 
melegítés hatására zsugorodik –, 
és ezt az erősítőanyagot csak arra 
az oldalra helyezzük, ahol a hajlí-
tás során húzó igénybevétel alakul 
ki, akkor a hőmérséklet változásá-
val a hőtágulási együtthatókból 
adódó különbség és az aszimmet-
ria önmagában, tehát programo-
zás nélkül mozgatni fogja a pró-
batestet, és ez az alakemlékező fo-
lyamatokra jó hatással van. Ugyan 
a visszaalakulási feszültség kissé 
csökken (de még mindig egy 
nagyságrenddel nagyobb az erősí-
tetlen epoxihoz viszonyítva), vi-
szont a deformálhatóság 2,5%-ig 
növelhető, és az alakrögzítő ké-
pesség is 100%-os.

rülbelül 70–100°C az ideális. Az 
epoxit a szerkezeti kom po zi toknál 
végtelen szá lak kal erősítik. A szál 
anyaga lehet szén, üveg, aramid, 
bazalt vagy akár növényi rost is. 
Az erősítőanyag struktúrája igen 
sokféle lehet, de általában vászon-
szövetet készítenek a szálakat tar-
talmazó fonalakból (rovingokból).

Szálakkal	erWsítve
Az epoxi Tg feletti hajlíthatóságát 
nyilván csökkenti egy ilyen erősí-
tőstruktúra alkalmazása, mert az 
erősítő anyag nem kerül gumisze-
rű állapotba a melegítés hatására. 
Az is könnyen belátható, hogy az 
alakrögzítő képessége romlik, mi-
vel az erősítőszálak vissza akarnak 
kerülni eredeti állapotukba. Ah-
hoz, hogy pontos képet kapjunk 
a végtelenszál-erősítés erősítő 
képességéről és a nem kívánatos 
mellékhatásokról, készítettünk 
egy üvegszálerősítéses epoxi 
kompozitot, és hajlító igénybevé-
tellel vizsgáltuk. Az üvegszál két 
nagyságrenddel növeli az epoxi 

Szénszövettel aszimmetrikusan erQsített 
alakemlékezQ epoxi keresztmetszetének 

optikai mikroszkópi képe. A szénszövet az 
alsó félben helyezkedik el

Két alakra emlékezQ, epoxiba ágyazott, grafénnel társított kristályos polimer nanoszálrendszer alakemlékezQ ciklusa képekben. Az epoxi 
üvegesedési hQmérséklete 15 °C, a kristályos polimer olvadási hQmérséklete 55 °C.

A hárompontos hajlítás húzott oldalán 
helyezkedik el a szénszövet az epoxiban
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alakot a magasabbik Tg feletti hő-
mérsékleten, majd utána a második 
átmeneti alakot a két Tg érték kö-
zötti hőmérsékleten adjuk a próba-
testnek egyetlen cikluson belül.

A másik módszer epoxiba ágya-
zott, hőre lágyuló, kristályos 
polimer nanoszálpaplanból álló 

rendszeren alapul. Ez esetben az 
epoxi Tg-jének kisebbnek kell len-
nie a kristályos polimer olvadási 
hőmérsékleténél (Tm). Tm felett, 
ahol egyébként a na no szál paplan 
struktúrája nem változik, mert az 
epoxi körbeölel minden egyes 
szálat, a deformált próbatestet Tm 
alá hűtve lehet rögzíteni az első át-
meneti alakot. A Tm alatt kikristá-
lyosodó polimer kb. 70%-os jóság-
gal tartja meg az első átmeneti 
alakot. Ezután az epoxi Tg-jének 
segítségével lehet rögzíteni a máso-
dik átmeneti alakot. Ennek a mód-
szernek az a hátránya, hogy a 
nanoszál impregnálása epoxival ne-
héz feladat, melyet a nanoszálpaplan 
erősítésével lehet könnyíteni. Ha a 
nanoszálképzés során (amely elekt-
rosztatikus erő segítségével törté-
nik) grafén nanolemezeket jutta-
tunk a szálak közé, amely a 
nanoszálakat jobban eltartja egy-
mástól, akkor az impregnálás (akár 
vákuummal akár nyomással segí-

tett) során nem tapadnak össze, és 
az epoxi jobban be 

tud folyni a 

Segítenek	a	növények
Napjainkban a megújuló források 
előnybe helyezése miatt előtérbe 
került a növényi rostokkal történő 
erősítés az epoxi kompozitok fej-
lesztésénél is. A növényi rostok 
nem rendelkeznek olyan nagy te-
herbírással, mint az üvegszál vagy 
a szénszál, és az elemi szálak 
hossza is véges (a mesterséges 
szálaknál praktikusan azt le-
het mondani, hogy végtelen, 
vagyis a termék/próbatest 
hosszával megegyezik). Az 
alakemlékezésnél ez utóbbi 
olyan problémákat okoz, hogy 
az elemi szálak a szálvégződé-
sek közelében egymáshoz ké-
pest elmozdulnak az alakítás so-
rán, így az alakrögzítés jobb, mint az 
üvegszálas kompozit esetében, de a 
visszaalakulás során nem fog az eredeti 
helyére rendeződni, ezáltal a visszaala-
kulási jóság leromlik az erősítetlen 
epoxihoz viszonyítva. Viszont nem 
szabad elfelejteni, hogy a megújuló 
erőforrásokból előállítható termékeké 
a jövő, valamint a növényi rostok egyik 
rossz tulajdonságát, nevezetesen a 
nedvszívó képességét, mégiscsak ki le-
het használni több alakra emlékező 
epoxikompozitok létrehozásához. 

A több alakra emlékező epoxi-
rendszert eddig kétféle módszerrel állí-
tottak elő. Az egyik módszer az, ha két 
eltérő Tg-jű epoxit egymásra rétegez-
nek úgy, hogy a két réteg közti jó 
kapcsolatot kémiai kötések biztosít-
sák. Így a két különböző Tg-vel ren-
delkező epoxi-rendszer két alakra 
tud emlékezni, ha az első átmeneti 

nanoszálak közé. Ez azonban nem 
javít a nanoszálpaplan rossz alakrögzí-nanoszálpaplan rossz alakrögzí-
tő képességén. A kristályos polimer 
esetünkben ömledék állapotban jól 
elegyedik az epoxi egyik kompo-
nensével. Ezt kihasználva a bonyolult 
nano-szálképzést elkerülve készítet-
tünk egy olyan egyszerűen előállítható 

mintát, ahol az epoxi és a kristá-
lyos polimer külön-külön folyto-
nos fázist alkot, amellyel a kristá-
lyos polimer alakrögzítő képessége 
80%-ra növekedett.

Vízérzékenység
A több alakra emlékezés egy 
új módszerének kulcsa lehet a 
növényi rostok amúgy a 
kompozitiparban rossz tulaj-

donságnak számító vízfelvétele. 
Egy kiszárított növényi rostalapú 
erősítőanyag a levegő nedvességtar-
talmának hatására percek alatt 3 tö-
megszázalék vizet képes magába 
szívni. Az epoxi készítésénél a 
térhálósító komponens vízérzékeny, 
vagyis víz hatására elbomlik, és nem 
vesz részt a térhálós epoxi kialakulásá-
ban. Ha ezáltal a térhálósító mennyisé-
ge csökken az epoxi másik kom po-
nen sé hez viszonyítva, akkor a tér há ló-
s ság mértéke kisebb lesz, így a Tg érté-
ke is kisebb lesz, mint amit a megfelelő 
mennyiségű térhálósítóval el lehet ér-
ni. Ezt alapul véve, ha egy szövetréte-
get kiszárítva, egyet pedig kissé ned-
vesen helyezünk az epoxi mátrixba, 
készíthető olyan növényi szövet 
erősítéses epoxi kompozit, mely két el-epoxi kompozit, mely két el-
térő Tg-t tartalmaz. A két eltérő Tg-jű 
réteg már hasonlóan két alakra fog 
emlékezni, mint a fent említett két 
egymásra rétegezett eltérő Tg-jű epoxi, 
viszont egyszerűbb az előállítása, és 
egyúttal erősítést is alkalmazunk.

Az alakemlékező epoxi kom po zi to-
kat az alakemlékező fémek alkalma-
zási területein kívül lehet majd űrben 
kinyíló szerkezetekben is alkalmazni, 
melyek az űrtechnikában nagyon 
hasznosak, ugyanis az összehajtogatott 
reflektorok, napelemek kisebb helyet 
foglalnak el az űrbe juttatás során, és 
az űrben történő kihajtogatásukhoz 
nem szükségesek súlyos mozgató-
motorok, csak egy kis meleg, me-
lyet elektromos árammal is elő lehet 
idézni odakint.

Fejős MártA
kArger-kocsis józseF

^rben kinyíló reflektor 
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Természetesen az, hogy valaki 
használja az internetet, még 
nem teszi őt függővé. A füg-

gők esetén általában más problémák 
vannak a háttérben, amik elől a beteg 
az internet világába menekül. Magá-
ról az internetfüggőségről a szakma 
véleménye se egységes, a legfonto-
sabb kiadványukban, a DSM-5-ben 
(Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) olyan viselkedési 
rendellenességként írják le, aminek a 
megismerése még további kutatást 
igényel. Ennek megfelelően még 
nincs egységes vélemény arról, hogy 
mi a leghatásosabb kezelési módja. 
Számos kutatás folyik jelenleg is, és 
egyre több publikáció lát napvilágot 
ebben a témában – ez is mutatja, hogy 
a mai világunkban mennyire komoly 
problémát jelent ez a betegség.

A függőség kialakulását rendkívül 
megkönnyíti, hogy az internet „mindig 
elérhető” (ellentétben például a függősé-
geket okozó szerekkel, mint pl. az alko-
hollal vagy a cigarettával). A legnagyobb 
probléma a globális hálózattal pont az, 
hogy mindig, mindenki számára elérhe-
tő, bármikor fennállhat a veszélye an-
nak, hogy lemaradunk valamiről. Emi-
att van az, hogy sokan éjszaka is megné-
zik az e-mailjeiket, vagy akár napokig 
játszanak alvás nélkül. Így természetesen 
felborul a napi ritmusa a szervezetnek, 
ami további következményekkel jár. Rá-
adásul az ember sokszor észre se veszi, 
hogy egyre távolabb kerül a környezeté-
től, és csak akkor jön rá, hogy problémá-
ja van, amikor már komoly a baj.

A terápiáknak két fő irányvonala van: 
egyrészt a kognitív viselkedésterápia, más-
részt különböző gyógyszeres kezelések.

A kognitív viselkedésterápiát számos be-
tegség esetén már sikerrel alkalmazzák, 
például étkezési rendellenességek vagy 
depresszió esetén. Számos tanulmány azt 
mutatja, hogy az internetfüggőség ese-
tén is hatásos gyógymód. Célja, hogy a 
betegek megtanulják kontrollálni a gon-
dolataikat és az érzelmeiket, valamint 
hogy a problémáikat ne az internet segít-
ségével próbálják „megoldani”, hanem 
valódi megoldást találjanak. Először 
megismerik a saját viselkedésüket, majd 
azt megpróbálják úgy megváltoztatni, 
hogy a problémáik okát orvosolják.

Az első fázisban a betegek kisebb, reális 
célokat tűznek ki az internethasználat 
napi csökkentésére. Ennek érdekében 
mindig feljegyzik, hogy mikor, mit, 
miért csináltak az interneten, így köny-
nyebben kiszűrhetik a fölösleges cselek-
véseket, valamint rendszert vihetnek az 
internetezésbe. A terapeuta emellett új 
időbeosztást is adhat a betegnek, hogy 
segítse az új szokások kialakulását. Az 
internet teljes megvonását nem szokták 
alkalmazni, mivel a mindennapi élet-
hez szükség van rá. Ehelyett inkább azt 
a „részét” próbálják kiiktatni, ahol a 
függőség megjelenik: így a játékfüg-
gőknél célravezető lehet megtiltani az 
internet használatát játék céljából. 

A második fázisban a terápia a be-
tegség kognitív aspektusaira koncent-
rál: arra, hogy milyen gondolatok 
okozzák a függőséget. Így kideríthe-
tő, hogy milyen szükségletet próbál-
nak a függők kielégíteni a virtuális vi-
lágban, majd a betegek szembesíthe-
tők a valódi problémájukkal.

A harmadik fázisban a betegek megta-
nulják a valódi problémájukat kezelni, 
ami a függőséghez vezetett.

A gyógyszeres terápiák alkalmazását 
az szabja meg, hogy a beteg milyen 
egyéb tüneteket mutat, valamint, hogy 
mi az oka a függőség kialakulásának. 
Természetesen a legtöbb gyógyszer az 
agy jutalmazórendszerét befolyásolja. 
Az internetfüggők körében gyakran 
tapasztalható depresszió is, így ennek a 
kezelése kézenfekvő lehet. A gyógy-
szerek lehetnek szerotonin-újrafel-
vételt gátló szerek vagy dopaminerg 
és noradrenerg neurotranszmissziót 
serkentő szerek . Ezeken kívül alkal-
maznak még antipszichotikumokat, 
opioid-receptor antagonistákat, gluta-
mát antagonistákat, valamint pszicho-
sti mu lán sokat. Utóbbiakat már siker-
rel alkalmazzák ADHD (attention-
deficit hyperactivity disorder) kezelésé-
re. Ez a betegség is gyakran társul az 
internetfüggőséggel, így az ilyen irá-
nyú kezelés is hatékony lehet.

A fent megemlített terápiák mellett 
azonban nem szabad elfelejtenünk azt 
sem, hogy a legfontosabb a megelőzés: 
elsődlegesen a társadalom, a család fel-
adata az, hogy elkerüljék vagy orvosol-
ják azokat a problémákat, amik inter-
netfüggőséghez vezetnek.

KIRÁLY KINGA ZSÓFIA

AZ	INTERNETFÜGGVSÉG
FejlWdW	 világunk	egyik	 legnagyobb	 vívmánya	az	 internet,	manapság	már	 lassan	elképzelhetetlen,	
hogy	enélkül	éljünk.	Magyarországon	is	egyre	több	ügyintézés	zajlik	az	interneten,	a	nyaralásokat	
szinte	teljesen	az	interneten	szervezzük	meg,	távol	élW	ismerWseinkkel	is	inkább	e-mailezünk,	mint	
levelet	írunk.	Emellett	a	szórakoztatóipar	is	nagyban	profitál	a	számítástechnika	és	az	internet	fejlW-
désébWl:	lassan	minden	szórakozási	formának	van	online	változata,	ezek	közül	az	egyik	legelterjed-
tebbek	az	online	szerepjátékok.	Az	internet	térhódításával	párhuzamosan	azonban	megnövekedett	a	

világháló	használatával	kapcsolatos	pszichiátriai	eltérések	száma	is.
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Több kisebb csillagászati lap összeolvadásával jött 
létre az Astronomy and Astrophysics (röviden A&A) 
című folyóirat 1969-ben, amely mára az öt legna-

gyobb nemzetközi csillagászati szaklap egyikévé fejlő-
dött. Az elmúlt években 4-5 közötti volt az átlagos idé-
zettséghez kapcsolódó úgynevezett hatástényezője, 
avagy impakt faktora, ami kiváló nemzetközi elismert-
séget jelez. Évente átlagosan 2000 szakcikk jelenik meg 
az A&A köteteiben, a kiadvány pedig a modern csilla-
gászati és asztrofizikai kutatások megkerülhetetlen 
szakirodalmi forrása.

A lapot formálisan irányító testület az A&A Board of 
Directors (igazgatótanács), amelybe minden szponzoráló 
ország egy delegáltat küldhet. Az igazgatótanácsi he-
lyért éves tagdíjat kell fizetni, amiért cserébe az adott 
országban dolgozó összes csillagász díjmentesen jelentet-
heti meg cikkeit az A&A-ban. Az igazgatótanács dönt a 
lapot érintő összes fontos kérdésben, míg a konkrét 
pénzügyeket az Európai Déli Obszervatórium (ESO) 
menedzseli. A lapot jó 15 éve a francia EDP Sciences 
könyv- és folyóiratkiadó cég gondozza és nyomtatja, 
amihez az igazgatótanáccsal kötött szerződés teremti 
meg a jogi kereteket.

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Ezek az unalmas, száraz háttérinformációk azért vol-
tak szükségesek, hogy megértsük, miként is került 
pontosan 50 db első- és másodéves doktorandusz 2014. 
augusztus 24. és 28. között Tihanyba, a patinás akadé-
miai intézetbe és varázslatos hangulatú vendégházába. 
Nagyjából egy évtizede vetette fel Paparó Margit, az 
A&A igazgatótanácsának akkori magyar tagja, hogy a 
lap hiánypótló továbbképzéseket szervezhetne fiatal 
csillagászkutató-növendékeknek, akik a tapasztalatok 
szerint általában nagyon hézagos elképzelésekkel ren-
delkeznek a szakcikkek írásával kapcsolatban. E sorok 
írója is többször átélte azt a témavezetői csalódást, ami-
kor az egyébként minden szempontból tehetséges dok-
torjelölt karrierje azért nem képes kiteljesülni, mert 
egyszerűen elbukik a saját gondolatok írás- és szóbeli 
átadásában, és adott esetben több évnyi lelki-szakmai 
frusztráció után inkább távozik a kutatói közösségből. 

Az eredeti ötletet tett követte 2008-ban és 2009-ben, 
amikor Chris Sterken belga csillagász megszervezte a 
Scientific Writing for Young Astronomers (SWYA) 
háromnapos továbbképző kurzust az A&A igazgatóta-
nács, az ESO és az EDP Sciences támogatásával. Két 
évvel ezelőtt merült fel, hogy a kezdeti lelkesedés után 

leállt sorozatot újítsuk meg, és 
a tapasztalatok alapján a prog-
ra mot átalakítva hozzunk el 
egy SWYA-eseményt Ma-SWYA-eseményt Ma-
gyarországra, az „Ég és Föld 
von zá sá ban – a természet tit-– a természet tit-
kai” TÁMOP-projekt tá mo-
ga tá sá val.

A helyszínválasztást a Tudo-
mányos Újságírók Klubjának 
egyik rendezvénye inspirálta, 
ahova a krónikást is meghív-
ták előadni egyik évben. Az 
összesen 60 főt befogadni ké-
pes vendégház egyszerre talál-
ható a hazai turizmus egyik 
epicentrumában, ugyanakkor 
kellően szeparált a csendes, el-
mélyült gondolkodás elősegí-
téséhez. Kiváló akusztikájú 
nagy előadóterme várja az ér-

TIHANY KVSZIKLÁJA 
ZENGEDEZZEN VIVÁTOT
Augusztus végén félszáz külföldi doktorandusz járt az MTA Ökológiai Kutatóközpont Limnológiai 

Intézetében.	A	négynapos	 rendezvény	során	a	csillagászat	egyik	vezetW	szaklapjának	gárdája,	az	
Astronomy	and	Astrophysics	munkatársai	vezették	be	az	érdeklWdW	PhD-hallgatókat	a	tudományos	

publikálás rejtelmeibe.

Az elQadások mellett kiscsoportos gyakorlatok tették változatosabbá a programot.  

A képen jó tucatnyi doktorandusszal beszélget Steve Shore asztrofizikussal (Padova),  

az Astronomy and Astrophysics egyik szakszerkesztQjével. 
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deklődő hallgatóságot, a 
Limnológiai Intézet egyéb 
épületeiben pedig van elég 
külön terem kisebb csopor-
tokkal folytatott gyakorlati 
munkához. Ebben különbö-
zik ugyanis az SWYA a tu-
dományos közlést oktató 
egyéb kurzusoktól: az aktív 
kutatói létre készülő fiatalok 
nem csupán okos és szép elő- okos és szép elő-
adásokat hallgatnak napokon 
át a „hogyan írjunk jó cik-hogyan írjunk jó cik-
ket” témában, hanem egész 
konkrét szövegírói gyakorla-szövegírói gyakorla-
tokra is sor került. Ehhez 10-
12 főnél több nem lehet egy 
csoportban, így kezdettől 
fogva adott volt, hogy 3-4 
kiscsoportot feltételezve 
maximum 50 doktoran-
duszt fogadhatott be a ren-
dezvény.

Az előadói gárda gerincét az 
A&A volt és jelenlegi főszer-
kesztői, szakszerkesztői és nyelvi 
szerkesztői adták, mellettük pe-
dig az ESO főkönyvtárosa és a strasbourgi Centre de 
Données astronomiques de Strasbourg (CDS) csillagászati 
adatközpont főmunkatársa színesítette a szakmai témák 
részletes feldolgozását. 

Az augusztus 24-i, vasárnapi érkezéssel indult a csü-
törtök délig tartó program. Első este a társaság összerá-
zását elősegítő állófogadás és vacsora teremtett igazi 
nemzetközi konferenciát idéző hangulatot a mintegy 
20 országból érkező PhD-hallgatók számára. Hétfőn 
és kedden kettéosztott napok következtek: délelőtt 
másfél órás előadások, délután pedig kétszer másfél 
órás cikkírói és szerkesztői gyakorlatok váltakoztak. 
Utóbbiakhoz négy helyszínen négy csoportra vált szét 
a társaság, ami a tapasztalatok alapján még közelebb 
hozta egymáshoz az Iraktól Ausztráliáig, Svédország-
tól Spanyolországig és Észtországtól Görögországig 
terjedő lefedettségű nemzetközi „asztroválogatottat”. 

Szerdán tovább erősítettük a nemzetközi konferen-
ciákra emlékeztető időbeosztást: rövidített program 
keretében délelőtt előadásokkal zajlott a „fejtágítás”, 
délután viszont tihanyi-balatonfüredi-csopaki útvo-
nalon (a szó szoros értelmében) belekóstoltunk a helyi 
turizmus által nyújtott lehetőségekbe. A tihanyi apát-
ság és környéke megtekintését egy éppen lecsapó ba-
latoni vihar ugyan elég nedves élménnyé tette, ám a 
hidegfront után igazi kocka-reakciókat kaphattunk a 
felhőzet, az optikai mélység és a csillagközi gázfel-
hőkkel való rokoníthatóság témakörében... Szóval 
maradandó kár maximum a helyi szervezők nyúzott 
idegeit érte. 

Csütörtökön a nagy csillagászati adatbázisok kezelésé-
nek legújabb fejlesztéseivel ismerkedhettek meg a diá-
kok, akik várhatóan egyre többször fognak szembesülni 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018
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az adatbőség, a „big data” megközelítés által okozott 
komplikációkkal. Délben pedig elérkezett a búcsúzás és 
francia társszervezők által elkészített elégedettségi fel-
mérés adatlapjainak begyűjtése. Utóbbiak kielemzésével 
az SWYA jövőbeli szervezőit kívánjuk segíteni az elő-
adói és hallgatói visszajelzések alapján.

Összességében a kétéves TÁMOP-projektünk leg-a kétéves TÁMOP-projektünk leg-
nemzetközibb eseményét tarthattuk a Balaton partján, 
aminek pontos eredményeit most még nehéz megbe-
csülni – remélhetőleg a résztvevők közül minél több je-
lentkezik hamarosan saját cikkével az A&A szerkesztősé-
génél. A beszélgetések alapján legtöbb doktorandusznak 
tényleg soha nem tanították az egyetemen a cikkírás 
módszereit, a sikeres kutatói pályához nél  kü löz he tetlen 
publikációs rutin kialakítását elősegítő technikákat, re-
cepteket. Ezek alapján továbbra is hiánypótló volt a ren-
dezvény, amihez hasonlókat a csillagászattól független 
tudományterületeken is fontos lenne megszervezni.

KISS LÁSZLÓ

Astronomy & Astrophysics feliratú egyenpólókban feszítenek oktatók és hallgatók  

a tihanyi továbbképzQ rendezvény csoportképén
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területtel kezdtem el aktívan fog-
lalkozni, és belevágtam az egész-
ségügyi mérnöki másoddiplomás 
képzésbe is. A két terület sokban 
hasonlít egymásra, de vannak 
alapvető különbségek: az űrrobo-
toknak jellemzően nagy tömege-
ket kell mozgatniuk, a sebészeti 
beavatkozások többségénél viszont 
kifejezetten kis erőkifejtésre van 
szükség. A sebészeti robottechno-
lógiák kifejlesztése egyébként már 
az 1970-es években megkezdő-
dött, és éppen az Amerikai Űrkuta-
tási Hivatalnál, vagyis a NASA-
nál. Kezdetben a hosszabb űrmisszi-
ók távolról történő sebészeti támo-
gatását szerették volna megoldani. 
Ezt követően a hadsereg érdeklődé-
sét keltették fel a robotsebészeti 
módszerek, és az ő finanszírozá-
sukkal folytatódtak a fejlesztések – 
többek között a da Vinci sebészrobot 
ősének kialakítása is. A technoló-
giákat később a polgári alkalmazá-
sok számára is elérhetővé tették, 
1995-ben pedig megalakult az 
Intuitive Surgical nevű amerikai 
cég, amely végül kifejlesztette a 

napjainkban világszerte használt 
da Vinci sebészrobot első változa-
tát. A robotsebészettel kapcsola-
tos tudás mára hatalmasra nőtt: a 
National Science Foundation (NSF) 
támogatásával például egy külön 
sebészrobotikai központot is létre-
hozott az egyöntetű szakmai elis-
mertségnek örvendő Johns Hopkins 
Egyetemen.
– Ahol Ön is eltöltött egy teljes 
évet ösztöndíjasként: egy idegse-
bészeti robotot fejlesztő kutatócso-
port munkájába kapcsolódott be. 
– A Magyar-Amerikai Vállalkozási 
Ösztöndíj Alap (HAESF) egy éves 
ösztöndíjával sikerült kijutnom, 
ami – a robotsebészet hazai alkal-
mazásának teljes hiányában – lehe-
tővé tette, hogy szakmai tapaszta-
latot szerezzek ezen a területen. 
Egy idegsebészetben alkalmazható 
robot kifejlesztésén dolgoztunk, 
amely a műtéti beavatkozások első 
fázisát, a feltárást volt hivatott elő-
segíteni. A feladat egy olyan robot 
létrehozása volt, amely egyesíti 
magában az úgynevezett master-
slave technikát – vagyis amikor a 

– Miért éppen az űrrobotkarok 
irányításával kezdett foglalkozni 
az egyetemi évei alatt?
– Másodéves hallgató voltam, 
amikor értesültem az Európai Űr-
ügynökség (ESA) pályázatáról, amely-
nek keretében diákként is ki lehetett 
jutni a legnagyobb nemzetközi űr-
konferenciára, az évente megrende-
zett International Astronautical 
Congress-re. 2003-ban jártam ezen 
a találkozón, és annyira felkeltette 
az érdeklődésem az űrrobotika, 
hogy a következő néhány évben 
mindenképp ezzel a területtel sze-
rettem volna foglalkozni. Ennek 
megfelelően az űrrobotkarok sza-
bályozástechnikai vonatkozásaiból 
írtam a diplomamunkám.
– Miért fordult végül mégis az or-
vosi robotikai kutatások felé? 
– Egy Magyarországon tevékeny-
kedő szakembernek jellemzően 
nincs túl nagy hozzáférése az űr-
robotikai eszközökhöz. Mivel 
azonban a robotok biológiai, or-
vostudományi alkalmazásai már 
korábban is intenzíven érdekeltek, 
az egyetem utolsó éveiben ezzel a 

I N T E R J Ú  H A I D E G G E R  TA M Á S S A L

ORVOSI ROBOTTECHNIKAI 
FEJLESZTÉSEK MAGYARORSZÁGON

a
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ja Haidegger	Tamás	a	Budapesti	Meszaki	és	Gazdaságtudományi	
Egyetemen	errobotkarok	irányításából	szerezte	villamosmér-
nöki	diplomáját,	doktori	értekezésében	azonban	már	nem	erro-
botikával,	hanem	orvosi	robotsebészettel	foglalkozott.	A	2013	
februárja	óta	a	Bejczy	Antal	iRobottechnikai	Központ	(BARK)	
igazgatóhelyetteseként	dolgozó	szakembert	a	robotsebészet	
fejlWdésérWl,	a	Johns	Hopkins	Egyetemen	általa	is	fejlesztett	
idegsebészeti	robotról	és	a	da	Vinci	sebészeti	rendszerrel	vég-

zendW	kutatási	projektjeirWl	kérdeztük.
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sebészi kvalitásokat pontos mérési 
adatok alapján értékelő rendszer. 
Egy másik munkánkban pedig ar-
ra keressük majd a választ, hogy a 
robot mozgásai alapján hogyan ha-
tározható meg automatikusan a 
kamera ideális pozíciója: ez azért 
lenne jó, mert így nem az operáló 
orvosnak kellene műtét közben 
egy pedállal állítgatni a kamerát. 
Egy harmadik kutatási terület, 
hogy a da Vinci roboton ki tudjuk 
majd próbálni azokat a távsebé-
szetben használatos robotvezérlő 

algoritmusainkat, amelyeket eddig 
csak különféle szimulációkkal tud-
tunk tesztelni. Továbbra is együtt-
működünk a da Vincit gyártó és 
fejlesztő Intuitive Surgicallel, így 
az eredményeinket adott esetben 
felhasználhatják majd a jövőbeli 
fejlesztéseikhez. Épp most adtunk 
le egy kutatási tervet, amelyben 
azt vizsgálnánk, hogy miként le-
hetne a da Vinci robotot más, in-
novatív rendszerekhez kapcsolni. 
Ha elnyerjük a finanszírozást, ak-
kor akár magyar fejlesztésű ele-
mekkel is gazdagodhat ez a rend-
szer.

ILLYÉS ANDRÁS

vosi robotika, amelynek leglátvá-
nyosabb eleme egyértelműen a da 
Vinci robot. A Bécsi Kórházból át-
szállított robot számunkra talán 
legfontosabb tulajdonsága, hogy 
nem az eredeti gyári vezérlést 
használja. Ez utóbbihoz – a gyártó 
Intuitive Surgical munkatársain 
kívül – senki nem is férhet hozzá. 
Kialakítottak azonban egy nyílt 
forráskódú – vagyis bárki által 
módosítható – hardvervezérlőt is, 
amely az eredeti vezérléshez ha-
sonlóan ugyanúgy képes kezelni a 

robot összes funkcióját. Ezt a hard-
vervezérlőt már évek óta fejlesztik 
az USA több kutatóközpontjában – 
például a Johns Hopkins Egyete-
men – így mi sem a nulláról indu-
lunk, hanem egy stabil és jól műkö-
dő hardver/szoftver infrastruktúra 
továbbfejlesztésébe kapcsolódunk 
be. A legfontosabb feladatunk az 
adatgyűjtés lesz: a hazai sebészszak-
emberek például műanyag fanto-
mokon gyakorolhatnak majd, mi-
közben mi különféle méréseket 
végzünk. Ennek során többek kö-
zött az általunk meghívott sebé-
szek képességeit fogjuk felmérni, 
amiből aztán létrehozható egy, a 

robot pontosan a kezelője mozdu-
latait követi – és a kép által vezetett 
sebészeti eszközök működésmódját, 
amikor is egy előzetesen meg-
konstruált tervet hajt végre haj-
szálpontosan a robot. Ez utóbbira 
az ortopédiai beavatkozások jelen-
tik a legjobb példát, amikor a ro-
botok az előzetesen felvett rönt-
genképek vagy 3D CT-felvételek 
adatai alapján fúrnak lyukakat a 
csontokba. Az idegsebészeti be-
avatkozásoknál azonban egy plusz 
probléma is felmerül, nevezetesen 
az agyszövetek műtét köz-
beni, kismértékű elmozdu-
lásai. Ezért szerettek volna 
egy olyan robotot, amivel ez 
is kezelhető, és felhasznál-
hatóak vele egyrészt a műtét 
előtti, pre-operatív felvéte-
lekből nyert információk – a 
műtét előzetes megtervezé-
séhez – másrészt a műtét 
közbeni, közvetlen irányítás 
lehetősége is megmarad. 
Egy „hibrid” irányítású ro-
botot hoztunk tehát létre, 
azzal a hatalmas előnnyel, 
hogy bár az orvos mindvé-
gig szabadon mozgathatja a 
koponyaalap kifúrására al-
kalmas robotkart, az előzetes 
CT-felvételek alapján meg-
húzott „biztonsági” virtuális 
határt nem lépheti át a fúró-
val. Amennyiben ugyanis ez 
bekövetkezne, a robotkar 
automatikusan megáll, és 
egy milliméterrel sem fúr 
beljebb a koponyába.
– Az Óbudai Egyetem ré-
szeként működő robottechnikai 
központjuk a napokban kapott 
egy korábban főleg oktatási célok-
ra használt, jó állapotú da Vinci 
sebészrobotot. Milyen kutatási és 
oktatási tevékenységeket terveznek 
ezzel a robottal? 
– A Bejczy Antal iRobottechnikai 
Központ (BARK) hivatalosan idén 
áprilisban nyílt meg, feladatunk 
pedig az, hogy emberközpontú ro-
bottechnikai kutatásokat végez-
zünk, illetve ilyen alkalmazásokat 
fejlesszünk. Igazgatóhelyettesként 
elsősorban a szakmai projektekért 
és a tudományos munkáért felelek. 
Kiemelt kutatási területünk az or-
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A z ebola-járvány hírei mel-
lett szinte már a feledés ho-
mályába vesznek a SARS-

CoV (Severe Acute Respiratory 
Syndrome, atípusos tüdőgyulladás) 
vírus egy új formája által okozott 
megbetegedésekről szóló informáci-
ók. A koronavírusok családjába tar-
tozó kórokozó először 2003-ban 
tűnt fel, akkor világszerte mintegy 
nyolcezer ember súlyos légúti tüne-
teiért, és a betegek 10 százalékának 
elhalálozásáért volt felelős. Idén má-
jusban a Közel-Keleten kezdett újra 
terjedni, de Európából is jelentettek 
megbetegedéseket, az eredetihez ha-
sonló halálozási aránnyal. A vírus el-
len egyelőre még olyan kísérleti fá-
zisban lévő gyógyszerek sincsenek, 

J A P Á N  É S  M A G YA R  Ú T  A  V Í R U S K U TAT Á S B A N

SZEMBEN A SARS-SZAL
Több,	mint	tíz	évvel	ezelWtt	tent	fel	egy,	a	koronaví-
rusok	 családjába	 tartozó	 atípusos	 tüdWgyulladás,	
amely	 idén	újból	 felütötte	a	 fejét.	E	betegségrWl,	a	
vírussal	 kapcsolatos	 kutatásokról,	 s	 a	 gyógyítás	
lehetWségeirWl	 tartott	 elWadást	 a	 közelmúltban	 az	
Eötvös	 Loránd	 Tudományegyetem	 Szerves	 Kémiai	
Tanszékének	 a	 meghívására	 hazánkba	 érkezett	

Kenicsi	Akadzsi,	japán	kutató.

mint amilyenekkel az ebola esetében 
sikerült egyes esetekben eredményt 
felmutatni. Az érdeklődők számára 
a gyógyszerfejlesztés nehézségeiről 
és az eddig elért eredményekről  tar-
tott előadást szeptember közepén 
Kenicsi Akadzsi, a Kiotói Gyógysze-
részeti Egyetem és a Japán Peptid 
Társaság elnöke az ELTE Szerves 
Kémia Tanszékén.

Egy sejtbe bejutott koronavírus 
legfőbb célja, hogy megsokszorozza 
önmagát. Ezt a fehérjeszintézis fo-
lyamatán keresztül éri el, amikor 
RNS-ének megfelelő szakaszairól a 
sejt riboszómái segítségével létrehoz 
egy nagyméretű polipeptidláncot. 
Második lépésként ennek feldarabo-
lásával állnak elő azok az enzimek, 
burokfehérjék és egyéb molekulák, 
amelyek  a vírus klónjainak „össze-
szereléséhez” szükségesek. Európá-
ban interferon alkalmazásával pró-
bálkoztak, amely sok vírus szapo-
rodását gátolja, azonban a szerve-
zetben zajló számos biokémiai 
folyamatban is szerepe van, ezért 
alkalmazása esetén súlyos mellék-
hatások lépnek fel. A japán kuta-
tók célzottan a hosszú fehérjelánc 
darabolását végző protein-kináz en-
zimet vették célba. Napjainkban az 
efféle fehérjeláncokat nem közvetle-
nül a szervezetből vonják ki, hanem 
pl. E. coli baktérium genetikai mó-
dosításával termeltetik a kutatás cél-
jaira. Ezzel csak az volt a gond, hogy 
az így keletkező enzim meglehető-

sen instabilnak mutatkozott, és első-
ként azt kellett megakadályozni, hogy 
szamurájként felhasítsa önmagát.

Hosszas kísérletezés után ezt egy, a 
fehérje jól meghatározható helyén lé-
vő arginin aminosav izoleucinra cse-
rélésével érték el. Csak ezután kezd-
hettek el olyan molekulát keresni, 

ami a protein-kinázhoz kötődve in-
hibitorként viselkedik, vagyis meg-
gátolja, hogy az enzim elhasítsa a ví-
rus elsőként létrejött fehérjeláncát. 
Ez az enzim aktív centrumának ne-
vezett „munkapadján” történhet 
meg, itt a fehérjeláncok úgy alakít-
ják ki a térszerkezetet, hogy az az 
enzim által megkötött molekulára 
nézve specifikus legyen. Vagyis az 
enzim és a szubsztrát úgy illik egy-

Kenicsi Akadzsi
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jelenleg olyan nagy dózisban kellene 
adni a szert, ami nemigen fér bele 
egy gyorsan oldódó kapszulába. Ha 
találnak kellően szelektív, erősen kö-
tődő és nanomólos nagyságrendben 

is hatékony molekulát, akkor kezd-
hetnek el az ipar számára is jól defi-
niálható szintézisutat kidolgozni. 
Hasonló gondolatmenet mentén 
egyébként az MTA-ELTE Peptid-

kémiai kutatócsoportjában is kísér-
leteznek. Bánóczi Zoltán, a Kutató-
csoport tudományos munkatársa 
többek között a kalpain nevű enzim 
gátlásának lehetőségein dolgozik. 
Ez a fehérje a letapadt sejtek elsza-
kadását segíti egy felülettől, ame-
lyek így vándorolhatnak tovább. 
Olyan neurodegeneratív betegsé-
gekben, mint az Alzheimer-kór 
vagy a Parkinson-kór, ahol felbo-

rul a sejtek kalciumháztartása, a 
kalpain a sejtek pusztulását, vagy-
is apoptózist okoz. Míg Japánban 
az elhasított szubsztrát egy részé-
nek módosítgatásával állítottak 

elő inhibitort, addig a 
magyar kutatók egy 
teljes molekula aktív 
centrumba illesztésével 
próbálkoznak. Egyik le-
hetőség, hogy egy aza-
glicint tartalmazó peptidet 
reagáltatnak az enzim-
mel, amely reverzibilisen 
gátolja a kalpaint, de haté-
kony gátlószernek bizonyul-
tak az epoxi-szukcinilsavat 
tartalmazó peptidszár-
mazékok is, amelyek vég-
leg felfüggesztik az en-
zim működését. Mindkét 
kutatás egyik legnagyobb 
nehézsége, hogy az enzi-
mek a sejteken belül mű-
ködnek, az inhibitorok 

pedig túl nagyok, hogy maguktól 
átmenjenek a sejtmembránon. Kio-
tóban ezért keresnek minél kisebb 
peptideket, míg az ELTE Kémiai 
Intézetében a gátló molekulákat 

olyan transzporter-peptidekhez kö-
tik, amelyek átsegítik őket a sejt-
membránon.

Ezzel a módszerrel már ti zed-
mikr om ól os mennyiségben is haté-
konnyá váltak az inhibitorok, te-
hát a pep ti dek „taxiba” ültetésével 
a szerkezetük megváltoztatása nél-
kül sikerült a működés eredmé-
nyességén javítani.

kővágó AngélA

másba, mint kulcs a zárba. A kuta-
tóknak tehát az a feladata, hogy 
olyan inhibitor-álkulcsot készítse-
nek, amely éppen a SARS-vírus le-
másolásában közreműködő protein-
kináz aktív centrumába il-
lik. Ha ez erősebben és 
gyorsabban kötődik a 
protein-kinázhoz mint a 
vírus óriásfehérjéje, amit 
eredetileg szét kellene vág-
ni, akkor az aktív cent-
rumban nem marad hely 
ennek a feladatnak az el-
végzésére, így nem tudnak 
újabb vírusok készülni. 
Ezt nevezik kompetitív 
gátlásnak, de persze nem 
véletlenül nincs még ilyen 
módon ható gyógyszer. „A 
legbonyolultabb és legtöbb 
időt igénylő feladat a lehetsé-
ges enzim-inhibitor komplex 
kristályszerkezetek kialakí-
tása és röntgendiffrakciós 
vizsgálata. Ez szolgáltat további infor-
mációkat arra nézve pl. hogy az inhibi-
tor melyik része lóg ki az aktív centrum-
ból, mert azt esetleg el lehet hagyni, 
vagy hogy hol van még egy kis hely aho-

va egy nagyobb, de erősebb kötődést biz-
tosító aminosavat lehet betenni.” – ma-
gyarázta Akadzsi professzor. 

A jelenleg kialakított legjobb inhi-
bitor alapszerkezete egy dekalinváz 
(két hat szénatomos szénhidrogén-
gyűrű egymás mellett), amelyen az 
egyik karboxilcsoportot aldehidre 
cserélték. A továbbiakban az inhibi-
tor méretének csökkentése a cél, il-
letve a hatékonyság növelése, mert 
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A Villányi-hegység igen gaz-
dag az alsó- és középső-
pleisztocén földtörténeti idő-

szakban (2,6 – 0,7 millió évvel ez-
előtt) élt állatok maradványában, több 
mint ötven ilyen lelőhely található itt. 
A pleisztocént szokták jégkorszak-
ként is emlegetni, de ez egy 
hibás elnevezés, hiszen egyes 
időszakaiban – az inter-
glaciálisokban – a mainál is 
melegebb volt a klíma. Ezek 
a lelőhelyek kivétel nélkül 
mészkőhasadékokban és 
barlangokban fordulnak 
elő. Ez nem is csoda, mert a 
pleisztocénben keletkezett 
üledékek puhák, nem ce-
mentáltak, így a magasla-
tokról az erózió gyorsan le-
pusztítja őket, s csak azok az 
üledékek maradhatnak meg, 
amelyek csapdázódtak vala-
milyen üregben.

A szóban forgó üledékek 
többnyire vörösek, és nagy-
részt agyagból meg kőzet-
lisztből állnak a Villányi-
hegységben. A csontok sok-
szor annyira feldúsulnak 

A  S Z Á R S O M LY Ó  Ú J A B B  K I N C S E

A	 jégkori	 lelWhelyek	 jószerivel	a	paleontológia	 „bölcsWdéi-
nek”	 számítanak	 a	 földtörténeti	 kortáblán,	 ám	 annál	
szebb	 maradványokat	 rejthetnek	 magukban.	 Cikkünk	
fWszereplWje,	a	Dél-Dunántúlon	az	idei	esztendWben	felfe-
dezett	 részleges	 békacsontváz	 is	 egy	 ilyen	 helyszínrWl	
került	 elW.	 A	 kétéltemaradványt	 befoglaló	 kWzet	 pedig	
valóságos	csonttemetW,	a	biológia	sokfélesége	veteked-

het	egy	herpetológiai	gyejteménnyel.

bennük, hogy látszólag csak abból 
állnak. Az ilyen típusú kőzeteket ne-
vezzük csontbreccsának. Ezek a cson-
tok ritkábban származhatnak nagy-
emlősöktől (például patásoktól), el-
sősorban kisemlősök (nyúl, hörcsög, 
pocok stb.), kétéltűek (például bé-
kák) és hüllők (gyíkok és siklók) 
csontmaradványaiból állnak.

Tömegsír
A Nagyharsánytól északra eső 
Szársomlyón a hegyet alkotó mészkő 
bányászata folyik, melynek során 

1994-ben egy barlangnyílást ta-
láltak. Takácsné Bolner Katalin és 
barlangkutató társai járták be a 
kétszintes barlang járatait első íz-
ben, amikor is csak egy rövid, 
könnyen járható szakaszt derítet-
tek föl. Következő év tavaszán ke-
rült sor a barlang módszeres feltá-
rására, s ekkor derült ki, hogy a já-
ratok két szintben, körülbelül 60 
méter függőleges kiterjedéssel, 
mintegy 600 méter hosszúságban 
terjednek ki. Az üregrendszer az 
alsó-kréta korú (mintegy 145,5–

VARANGY 
A KRISTÁLYBARLANGBÓL

 A Nagyharsányi-kristálybarlangból elQkerült zöld varangy részleges csontváza és a befoglaló kQzet egyéb 
csontmaradványokkal (a baloldalon), illetve a varangylelet vázlatos rajza (jobb oldalon)
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is tartalmaz. A koponyából megőrző-
dött mindkét oldali koponyatető 
(frontoparietale), a fülrégió (prooticum) 
és a nyakszirti régió (exoccipitale), a 
nyakcsigolyához illeszkedő nyúlvá-
nyokkal együtt. Ezek a csontok olda-
lanként össze vannak forrva, össze-
csontosodott egységeket alkotva. Ez 
a tulajdonság a Kárpát-medence te-
rületén ma is igen gyakori zöld va-
rangyokra (Bufo viridis, ám újabban 
Pseudopidelea viridisként vagy Bufotes 
viridisként is említik) jellemző.

A teljesen megőrződött gerincosz-
lop nyolc, helyenként kissé szétcsú-
szott keresztcsont előtti csigolyából 
áll. A gyűrűszerű első csigolya (nép-
szerű nevén az atlasz) alkotja a va-
rangy nyakát. Jól látható a két bemé-
lyedés a mellső részén a nyakszirti 
bütykök befogadására. A következő 
hét háti csigolyának különböző mére-
tű és alakú oldalnyúlványai (processus 
transverzus) vannak. A keresztcsigo-
lya testének – amelynek csokornyak-
kendő-szerű oldalsó nyúlványai van-
nak – hátsó részén látható két ízesülé-
si bütyök (condylus) a vékony, pálca-
szerű farkcsíkcsonthoz csatlakozik. A 
farkcsíkcsont a keresztcsont utáni csi-
golyák összenövéséből származik, és a 
varangy mozgásában – főleg ugráskor 
– van fontos szerepe. Egy előfeszített 
(felhúzott) rugóhoz hasonlítható. A 
függesztőövek és a végtagcsontok 
egyaránt hiányoznak a leletről.

A zöld varangyot befoglaló kő-
zetben több izolált csont is találha-
tó (például hollócsőrcsont, csípő-

csont, mellső- és hátsólábszár-
csont), melyek felépítésük alapján 
szintén a zöld varangyokhoz sorol-
hatók. Az igen kis méretük azon-
ban azt sugallja, hogy nem a rész-
leges csontvázhoz, hanem egy 
vagy több másik varangyhoz tar-
tozhattak. 

A kőzetdarab ezenkívül tartal-
maz még néhány kígyóbordát, va-
lamint egy töredékes kígyócsigo-
lyát. Ez utóbbi alakja alapján a 
Natrix-félékhez sorolhatjuk (ide 
tartozik például a vízi- vagy az er-
dei sikló).

Milyen	lehetett	egykor?
Milyen csúszómászók éltek még ott? 
A szintén Nagyharsányi-kristálybar-
langból begyűjtött izolált fosszíliák 
alapján az egykori herpetofauna, az-
az a kétéltűek és hüllők együtt ennél 
lényegesen színesebb képet mutat-
nak. A békák között a leggyakoribb 
zöld varangyok mellett jelen vannak 
az unkafélék (Bombina), a barna ásó-
békák (Pelobates fuscus), a barna va-
rangyok (Bufo bufo) és a zöld levelibé-
kák (Hyla arborea) is. A hüllőleletek 
között előfordulnak a lábatlangyík-
félék (Pseudopus) és a zöldgyíkfélék 
(Lacerta) maradványai, de a leggya-
koribbak a siklófélékhez (Colubridae) 
sorolható csigolyák és ritkábban a ko-
ponyaelemek.

Ez a fajösszetétel nagyon hasonló 
ahhoz a herpetofaunához, melyet 
ma a Villányi-hegységben találha-
tunk. Mindez persze nem jelenti 

A B B  K I N C S E

99,6 millió évvel ezelőtt kelet-
kezett) Nagy harsányi Mész-

kőben alakult ki.
A járatokhoz egy bor-
só- és cseppkövekkel, 
cseppkőlefolyásokkal 
gazdagon díszített 
nagyméretű terem 
csatlakozik, amely 
alatt gömbfülkék la-

birintusszerű rend-
szere alakult ki. A bar-

langot különleges ás-
vány- és formakincsei mi-

att fokozottan védetté 
nyilvánították, így annak látogatá-

sát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatósága csak kutatási céllal, szakem-
berek számára engedélyezi.

A barlang nyugati végpontján több 
szintben tömegesen találhatók kis-
gerinces csontleletek, melyek az 
egykori felszínről kerülhettek a bar-
langba a kőzet repedésein át bemo-
sódva. Az izolált kisemlős-csontlele-
tek (pocok, földikutya stb.) mellett 
kétéltűek maradványa a leggyako-
ribb, de előfordulnak hüllőleletek 
(például siklóféléké)  is az itt lerakó-
dott üledékekben. 

A kisemlősök vizsgálata alapján 
Pazonyi Piroska (MTA–MTM–ELTE 
Paleontológiai Kutatócsoport) a lele-
tek korát felső-pleisztocénre (körül-
belül 10 ezer évesre) becsülte 1999-
ben. A kutatónő egy 2014-ben tör-
tént barlangbejárás során újabb lele-
teket gyűjtött Gasparik Mihály és 
Virág Attila (Magyar Természettu-
dományi Múzeum, Őslénytani és 
Földtani Tár) társaságában. Ekkor 
találtak rá a sok izolált leletet tartal-
mazó üledék tetején erre a különle-
gesen megőrződött példányra, s 
mentették meg a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum számára.

A	csontváz	és	a	többiek
A részleges csontváz a hátán fekszik 
egy agyagos aleuritlapon, mely szá-
mos egyéb csontot és csonttöredéket 

ARANGY 
YBARLANGBÓL

A zöld varangy gerincoszlopa és a mellette lévQ más egyedek csontjai



1298   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/41

Az unka- és varangyfélék bőre 
mérgező, ezért a ragadozók nem 
szívesen fogyasztják őket, de azért 
előfordul. A varangyokra jellem-
ző, hogy a szaporodási helyük 
nem egyezik meg az élőhelyükkel. 
Szaporodáshoz nekik is nyílt víz-
felületre van szükségük, de az éle-
tük java részét szárazabb térszínen 
élik le. A szaporodás helyszínére 
vagy onnan vissza, az élőhelyre 

történő vándorlásuk 
során viszonylag sok 
állat elpusztul. Köny-
nyen lehet, hogy ép-
pen ezért olyan sok a 
zöld varangy lelete a 
barlang üledékeiben, 
bár ennek megnyug-
tató bizonyítása még 
sok további vizsgála-
tot igényel.

További	teendWk…
Teljes képet erről a 
pleisztocén végi fau-
náról, az uralkodó klí-
máról és az egykori 
környezetről, amely-
ben cikkünk szereplői 

éltek, csak akkor fogunk kapni, ha 
a teljes leletegyüttest sikerül tudo-
mányosan feldolgozni. A gerinces-
csoportokról szerzett információkat 
egymással és a gerinctelenek (példá-
ul csigák) leleteivel összevetve kap-
hatunk megbízhatóbb képet az egy-
kori élővilágról. Ehhez járulnak 
még az üledék földtani és a fosszíliák 
tafonómia vizsgálatai is, melyek cél-
ja az, hogy kiderítse: a leletek milyen 
módon, honnan és mikor (egyetlen, 
vagy több esemény során) kerültek a 
barlang üregébe.

SZENTESI ZOLTÁN

azt, hogy az éghajlat éppen olyan 
volt, mint ma, hiszen ezek a kétél-
tűek és hüllők viszonylag tág tűrésű 
állatok. A kisemlősök (például poc-
kok és cickányok) jóval érzékenyeb-
bek a környezet és a hőmérséklet 
változásaira, így azok sokkal job-
ban használhatók az egykori éghaj-
lat modellezésére.

A ma élő békák és hüllők többsé-
ge hosszú fajöltőjű, ami azt jelen-
ti, hogy többségük már a közép-
ső-miocéntől (körülbelül 16 millió 
éve) jelen van a Kárpát-medence 
területén. Ez a viszonylag hosszú 
földtörténeti idő alatt számtalan 
klímaváltozást élhettek át. Az 
egykori környezet modellezésére 
viszont alkalmasak. Az unkák 
igénylik a víztükör jelenlétét, míg 
a siklófélék szívesen vadásznak a 
nádasban, bokros területeken. A 
beásódó életmódhoz alkalmazko-
dott ásóbékák a laza talajt, ellen-
ben a zöldgyíkfélék a napsütötte 
sziklás hegyoldalakat kedvelik. A 

levelibéka és lábatlangyík inkább 
az erdős, ligeterdős környezetet 
részesíti előnyben.

Mindez nem jelenti azt, hogy a 
barlang közvetlen környéke ennyi-
re változatos lett volna. A barlang-
ban megtalált elpusztult állatok jó 
része madarak (például bagoly) táp-
lálékát képezte. A törékeny kétéltű- 
és hüllőcsontok nem viselnek el na-
gyobb mértékű szállítódást, így 
azok egy része is hasonló módon 
kerülhetett a kőzetrepedésekbe, 
majd a beszivárgó csapadékvizekkel 
a barlangba.

A siklófaj csigolyája közelrQl

Egy ma élQ zöld varangy

Nyelv és Élet

Herkópáter

Egyes szólásainkban személynevek is 
előfordulnak. Vajon valóságos, vala-
ha élt személyekről van szó?

Te sem vagy különb a Deákné vászná-
nál. Kisbetűvel kellene kezdenem, 
mivel a szólásban nem egy Deák ne-
vű ember hitvese szerepel. A deák, a 
diák többnyire vándorló életmódot 
folytatott, szegény volt, tehát a fele-
ségének sem telt drága, tartós vá-
szonra, a szövés sem tartozott min-
dennapi teendői közé.

Messze esik, mint Makó Jeruzsálem-
től. Az anekdotagyűjtemények sze-
rint egy Makó nevű keresztes vitéz 
elaludt, s mikor felébredt, azt hitte, 
már a Szentföldön jár. A tudósok ki-
mutatták, hogy nem a hadfi, nem is 
a „hagymás” város tolakodott a szó-
lásba. Egy másik város, az erődjéről 
elhíresült palesztinai kikötő, Akko 
volt az, ahol a seregek a hadjárat so-
rán hónapokig állomásoztak, mie-
lőtt elindulhattak a Szent Sír vissza-
foglalására. Térben közel, időben 
messze esett az úti cél. A magyar 
ember számára „értelmezhetőbb” 
volt a Makó, úgy is, mint helység-
név, úgy is, mint személynév.

Ez lenne hát az igazság? Lehetsé-
ges, de ez sem bizonyos. Tudja a 
Herkó páter. Ez utóbbi nevet illetően 
anekdotáskönyvünk egy Herkó ne-
vű papra gyanakszik. Csakhogy ez 
esetben a német Herr Gott Vater – az 
Úristen – torzult HERKÓ páterré.

GYÁRFÁS ENDRE

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ

Deákné vászna a Nem létezQ tárgyak  
kiállításán Kaposvárott





ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/41   1299

A treblinkai (1943. augusztus 2.) 
és a sobibóri (1943. október 
14.) megsemmisítő táborok-

ban lezajlott felkelés brutális megtorlá-
sa mellett mintegy négyszáz olyan 
nemzetiszocialista bűntettet ismerünk, 
amelyet a második világháború után 
hozott ítéletekben az Endphasen ver-
brechen, a háború végső fázisában, 1945 
januárjától kezdődően elkövetett bűn-
cselekmény kategóriájába soroltak. 
Ezeket a nemzetiszocialista szerveze-
tek tagjai civilekkel együttműködve 
hajtották végre a végóráit élő rendszer 
megsemmisítésre ítélt ellenfeleivel, 
köztük a koncentrációs táborok fog-
lyaival szemben. Az 1945. április 8-i 
cellei, az SS szóhasználatában „nyúlva-
dászatnak” nevezett alsó-szászországi 
hajtóvadászatnak legalább 170 áldozata 
volt. A felső-ausztriai Mühlviertel régi-
óban lezajlott „K”-akciónak (a likvidá-
lás céljával indított Kugel-, azaz golyó-
akciónak) legalább kétszer ennyi. 

Mauthausen
Az egyetlen koncentrációs tábort 
Ausztria területén nem sokkal az 
anschluss, az ország bekebelezése után 
hozták létre Linz közelében 1938 au-
gusztusában. Idővel a főtábor mellett 
52 melléktábor létesült, ezekben 1945. 
május 5-ig, a tábor felszabadításáig ösz-
szesen mintegy 200 000 fogoly rabos-
kodott szinte egész Európából. Ezek-
nek legalább fele a gránitkőbányában 
végzett kemény munka, a minimális 
ellátás, vagy az őrök önkénye követ-
keztében, illetve az 1940-től létesített 
krematóriumokban pusztult el. 

Mintegy 25 000 magyarországi zsi-
dó, illetve politikai fogoly is megjárta 
Mauthausen poklát, s több mint egy-

harmaduk ott pusztult. A túlélők kö-
zött volt Gratz Gusztáv volt külügymi-
niszter, Kállay Miklós volt miniszterel-
nök, gróf Sigray Antal, Rassay Károly és 
Apponyi György országgyűlési képvise-
lők, illetve ifjabb Horthy Miklós. Töb-
bek között Mauthausenben is rabosko-
dott Simon Wiesenthal, aki 1945 után 
életét a náci háborús bűnösök felkuta-
tásának és bíróság elé állításának szen-
telte. 1946/1947 folyamán egy amerikai 
katonai bíróság Dachauban mintegy 
háromszáz, Mauthausenben elkövetett 
bűntett kapcsán folytatott vizsgálatot 
és hozott ítéletet. A „mühlvierteli 
nyúlvadászat” során elkövetett gyil-
kosságokért összesen tíz eljárás indult. 

Az első szovjet hadifoglyok nem 
sokkal a Szovjetunió megtámadása 
után, 1941 októberében érkeztek 

Maut hausenba és a legnagyobb mel-
léktáborba, Gusen I-be. Hajnali öt órá-
tól órákon át kellett vigyázban állniuk 
a barakk előtt, guggolva libasorban 
meneteltették őket az őrök, esős idő-
ben – szőnyegként – a nedves földre 
kellett feküdniük, hogy rajtuk taposva 
az őröknek ne legyen sáros a csizmája. 
A bútortalan barakk padlóját hideg 
időben vízzel fellocsolták. Rendszer-
telenül, gyakran csak háromnaponta 
kaptak fehérrépalevest, s abból is csak 
öt kanállal ehettek. A minimális ke-
nyéradag is inkább az őrök asztalára 
került. Waldemar Wolter tábori orvos 
nem vizsgálhatta őket. 

A foglyok többségét (mintegy 11 000 
regisztrált közül több mint hatezret) 
halálra éheztették vagy tarkólövéssel 
kivégezték. A táborvezetés által ki-
adott norma napi tíz halott volt, ezt a 

A  M Ü H LV I E R T E L I  N Y Ú LVA D Á S Z AT

KITÖRÉS 
MAUTHAUSENBVL

1945.	február	2-án	mintegy	ötszáz,	úgynevezett	K-fogoly,	fWleg	szovjet	tisztek,	szökést	kíséreltek	meg	
a	mauthauseni	koncentrációs	tábor	halálblokkjából.	A	rögtön	megindult	háromhetes	hajtóvadászat-
ban	az	SS,	az	SA,	a	Wehrmacht,	a	Volkssturm	és	a	Hitlerjugend	egységei	mellett	rendWrök,	tezoltók	
és	civilek	is	részt	vettek.	Az	akciót,	melynek	a	célja	az	volt,	hogy	„senkit	ne	vigyenek	élve	vissza”,	

tizenegyen	élték	túl.				

A tábor felszabadítása



1300   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/41

első hónapjában néhány lengyel és ju-
goszláv fogoly kivételével szovjet kato-
nák voltak. Ekkor (más források sze-
rint már 1944 szeptemberében) újabb 
tizenhét, a karlsbadi hadifogolytábor-
ból megszökött, de ismét letartóztatott 
tisztet vittek a blokkba, köztük Nyi-
kolaj Ivanovics Vlaszov alezredest, Alek-
szandr Filippovics Iszupov és Kirill 
Mojszejevics Csubcsenkov ezredeseket, 
valamint Gennagyij Mordovcev száza-
dost. Ők tervelték ki és szervezték meg 
a foglyok menekülését. Fegyverként 
kiásott köveket, széndarabokat, faci-
pőket és a barakk két tűzoltó-készülé-
két akarták használni és azokkal január 
29-re virradóra az őrtornyokat megtá-
madni. A terv azonban kitudódott, ja-
nuár végén (a dátummal kapcsolatban 
eltérnek a visszaemlékezések) az SS hu-
szonöt foglyot, köztük a felkelés szer-
vezőit kivégezte. Mordovcevet a ba-
rakkparancsnok ölte meg.

Ennek ellenére 1945. február 2-án 
hajnali 1 óra előtt nem sokkal, mínusz 
8 Celsius-fokos hidegben és 20–30 
centiméteres hóban megkezdődött a 
kitörés. Miután a barakkparancsnokot 
és a melléje beosztott személyzetet ár-
talmatlanná tették, az előkészített 
hajítólövedékekkel és oltóeszközökkel 
rövid harc után bevették a keleti őrtor-
nyot, majd onnan – immár gépfegy-
vertűzzel – kiiktatták a másik torony 
őreit is. Nedves takarókkal és ruhada-
rabokkal rövidzárlatot idéztek elő a 
magasfeszültségű áramot vezető szö-
gesdrót-kerítésekben. A falakon át-
mászva akartak menekülni, de leg-
alább százan csak néhány méterre ju-
tottak. Az őrök – a blokkban maradt 
75, súlyos beteg fogollyal együtt – le-
lőtték, leszúrták vagy agyonverték 
őket. Azok többsége, akiknek sikerült 
a tábor közvetlen környezetét elhagy-
ni, három-, ötfős csoportokban északi 
irányban, a Cseh-Morva Protektorátus 
felé menekült. 

Az	embervadászat
August Eigruber, a felső-dunai körzet 
gauleitere azonnal nagyriadót ren-
delt el, a Franz Ziereis ezredes irá-
nyítása alatt álló SS-táborparancs-
nokság pedig utasítást adott, hogy 
élve senkit ne vigyenek vissza a tá-
borba. A környező településeken jó-
részt még aznap elfogták és ki is vé-
gezték a rongyokban vagy beteg 
társaik ruháiban menekülőket. Ried 

téli hónapokban folyamatosan túltelje-
sítették. Jellemző, hogy 1945 elejéig a 
francia és brit hadifoglyok alig több 
mint egy, az amerikaiak 0,3 százaléka 
halt meg Mauthausenban, míg a szov-
jet katonák körében ez az arány kiug-
róan magas, 57,8 százalék. 

A fogoly bevezetése a külön e célra 
létrehozott helyiség sarkába, kivégzése, 
a holttest elvonszolása és a vérfoltok el-
tüntetése nem tartott tovább 2 percnél. 
Jan Pštross, cseh hadifogoly így emléke-
zett később egy 1942 tavaszán lezajlott 
SS-akcióra: „Egyik éjjel az SS kb. 300 
szovjet hadifogolyból, tisztekből és legény-
ségből álló szállítmányt hozott a táborba. 
Ezeknek a gyülekezőhelyen le kellett vet-
kőzniük és csoportonként a gázkamrákba 
vitték őket. Másnap reggel csak egy nagy 
halom ruhát láttunk a gyülekezőhelyen”. 

Komisszárparancs
Alfred Jodl tábornok, a Wehrmacht ve-
zérkari főnökének aláírásával 1941. jú-
nius 6-án született meg a hírhedt 
komisszárparancs, amely a Barbarossa-
hadművelet előtt nem sokkal a szovjet 
politikai tisztek „azonnali fegyveres elin-
tézését” rendelte el. A deportálás hely-
színéül egy 1942. május 5-i utasítás 
Mauthausent nevezte meg. 

A „K”-akció eredetileg a szabotázs-
zsal, németellenes agitációval vádolt, 
a kollaborációt elutasító civil, nagy-
részt orosz kényszermunkások kiirtá-
sát célozta. Ezt módosította Wilhelm 
Keitel tábornok, a Wehrmacht főpa-
rancsnoka egy 1944. március 2-án 
kelt titkos parancsban. Eszerint a me-
nekülést megkísérlő szovjet tiszteket 
nem hadifogolyként kezelték, hanem 
Mauthausenbe szállítva kivégzés, il-
letve 1944 májusától szisztematikus 
kiéheztetés várt rájuk. Az úgyneve-
zett „III. fokozatú” bánásmód azt is 
jelentette, hogy semmilyen hivatalos 
nyilvántartást nem vezettek róluk, 
nemzetközi segélyszervezetek érdek-
lődésére sem adtak információt, és 
fogolyszámot sem kaptak. Az akció 
elrendelése utáni tizenegy hónapban 
4400 ember halt meg a 20. számú 
blokkban. Ezek közül eddig mintegy 
560-at sikerült azonosítani. Bár a szö-
vetségesek nyugaton már átlépték a 
német határt és a szovjet csapatok is 
Budapestnél jártak, a K-foglyok tisz-
tában voltak azzal, hogy illuzórikus 
dolog a tábor felszabadítására várni.

A 20. blokkban az utolsó háborús év 

iskolájának udvarán legalább 40 
holttestet, kettesével-hármasával 
összekötözve-láncolva hordtak ha-
lomba – egy visszaemlékezés szerint 
„ahogy a vadászzsákmánnyal történik 
egy őszi hajtóvadászaton” – és csak 
másnap szállították el őket. A szom-
szédos ablakokban bámészkodók ar-
cán Michael Kirnbauer helyi plébános 
feljegyzése szerint a „legkisebb együtt-
érzés jele” sem volt látható. Alois 
Schneebauer, Gallneukirchen káplán-
ja szerint még élő és holt foglyokat 
válogatás nélkül dobáltak fel egy te-
herautóra, és közben „csak csendes 
nyöszörgést” lehetett hallani. Az isko-
la lelkes náci vezetője sem tett pa-
naszt. 

Az SS által „veszélyes bűnözőkként” 
jellemzett szovjet katonák a civil lakos-
sággal szemben – ahogy az egy csend-
őri jelentésből is kitűnik – semmilyen 
erőszakos cselekedetet nem követtek 
el, csak „éhségüket próbálták csillapítani és 
ruhához akartak jutni, hogy könnyebben 
menekülhessenek”. A különböző kato-
nai egységek és nemzetiszocialista 
szervezetek tagjai mellett öregek és fi-
atalok, parasztok, hentesek, hivatalno-
kok és iparosok gyilkoltak meg kiéhe-
zett, legyengült és fegyvertelen szovjet 
tiszteket. Egy paraszt sertéscombbal 
vert agyon egy menekülőt, egy másik 
zsebkésével nyakon szúrta áldozatát, 
miközben a felesége még egy pofont is 
adott a haldoklónak. A Volkssturm 
egyik tagja tizenkét golyót lőtt ki egy 
fogolyra, egy vegyeskereskedés tulaj-
donosa hét katonát lőtt agyon, egy biz-
tosítási alkalmazott húsz sebesültet 
végzett ki tarkólövéssel. 

Egy másik gazda, akinek a tanyáján 
lengyel és ukrán kényszermunkások is 
dolgoztak, majd kéttucat menekülőt 
adott az SS kezére. Később hiába csó-
kolgatta a bevonuló szovjet katonák 
csizmáit, nem kapott kegyelmet, saját 
pöcegödrében végezte. A háború után 
lefolytatott egyik népbírósági eljárás 
során egy vádlott, aki egy szénapadlá-
son lőtt fejbe egy menekülőt, alkoholos 
befolyásoltságra, önvédelemre, végül 
arra hivatkozott, hogy „szabadjára 
eresztette az ösztöneit”.

Ugyanakkor voltak olyanok is, akik 
vállalták annak kockázatát, hogy 
maguk is a táborba kerülnek. A há-
zak ajtaja elé kihelyezett főtt krumpli 
és meleg tej, a szárítókötélen „felej-
tett” ruházat, a hóba a menekülők 
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nyomainak eltörlésére kihajtott tehe-
nek, az üldözés során elfordított te-
kintetek az emberek segítőkészségé-
ről tanúskodtak. A Langthaler család 
például a háború végéig rejtegette 
Nyikolaj Romanovics Cemkalo őrmes-
tert és Mihail Lvovics Rybcsinszkij fő-
hadnagyot, és talán a háború utáni 
hivatalos szovjet és osztrák elismerés-
nél is fontosabb, hogy a megmentők 
és a megmentettek később is hosszú 
évtizedeken át kapcsolatban marad-
tak egymással. 

A Mascherbauer család-
nál elrejtőzött Szemjon 
Sakov, aki két menekülő 
társával ellentétben egy 
házkutatást is túlélt a haj-
tóvadászat napjaiban, ké-
sőbb levélben mondott 
köszönetet a családnak. 
Ez mentette meg a csa-
ládfő életét, mert az 
egyik eljárás alá vont ül-
döző a háború után meg-
vádolta azzal, hogy ő ölte 
meg az egyik menekü-
lőt. Előfordult, hogy kül-
földi kényszermunkások 
segítettek sorstársaiknak, 
illetve csendőrök is meg-
tagadtak tűzparancsot.

Az SS adatai szerint 17–19 szökött 
fogoly kivételével mindenkit elfog-
tak az összesen három héten át tartó 
razzia során. Arra már nem tér ki a 
statisztika, hogy élve vagy holtan; ez 
már nem játszott szerepet. Érdekes 
módon a máskor kínosan precíz SS 
ebben az esetben nem tudta ponto-
san, hányan is voltak eredetileg a ha-
lálblokkban. Jellemző, hogy az egyik 
túlélő, az 1943 augusztusában Bajor-
országból megszökött és csak fél év-
vel később szlovák területen elfogott 
Vlagyimir Ignatyevics Szoszedko had-
nagy 1944. április 26-i dátummal sze-
repel a kivégzettek között. 

Sokan a kimerültségtől vagy az éh-
ségtől haltak meg, mások megfagy-
tak. A környék lakói sokáig gépfegy-
verek sortüzét, vezényleti szavakat, 
ordítást és kutyaugatást hallottak 
Mauthausen felől. Egy visszaemléke-
zés szerint „igazi vérfürdő kezdődött, a 
latyakos hó az utakon a lelőttek vérével ke-
veredett”. A kitöréskor az agyonvert 
barakkparancsnokon kívül egy SS-ka-
tonát ért halálos lövés. Az üldözők 
egyetlen embert veszítettek, egy helyi 

Hitlerjugend-vezetőt, akit tévedésből 
az általa elfogott három fogollyal 
együtt lőttek le a sötétben. A halál-
blokkba nem sokkal később a 
sachsenhauseni koncentrációs táborból 
érkeztek új foglyok, a dollárt és fontot 
hamisító Bernhard-hadműveletben 
részt vett grafikusok, akik „halottas-
házként” jellemezték Mauthausent.

Matthias Kaltenbrunner osztrák törté-
nész szerint legalább tizenegyen élték 
túl a hajtóvadászatot és ezek közül 

nyolc szovjet tisztet sikerült azonosíta-
ni. Mindez főleg Ariadna Szergejevna 
Jurkova orosz újságírónőnek köszönhe-
tő, aki a múlt század ötvenes éveinek 
végétől gyűjtött anyagot a mauthauseni 
koncentrációs tábor 20. blokkjának 
történetéről és küzdött a hazatért 
hadifoglyok és K-foglyok társadal-
mi megbecsüléséért. Mellette Szer-
gej Szergejevics Szmirnov író-újságíró 
érdemel említést, aki egy 1958 elején 
sugárzott rádióműsorban beszélt elő-
ször a mauthauseni túlélőkről.

Veszélyes	túlélWk	
A hadifogságból szabadult szovjet ka-
tonák először úgynevezett filtrációs tá-
borba kerültek, ahol a fogság során ta-
núsított magatartásukat vizsgálta az 
NKGB, az Állambiztonsági Népbiz-
tosság, illetve a SZMERS, a szovjet 
katonai hírszerzés. A szovjet fegyveres 
erők főparancsnoksága, a Sztavka már 
1941. augusztus 16-án kiadta a 270. 
számú parancsot, eszerint „bűnös dezer-
tőrnek” volt tekintendő, aki a „végsőkig 
való harc” helyett megadta magát, és az 
ilyen hazaárulókat „bármilyen lehetséges 

módon el kell pusztítani, családjaiktól min-
dennemű támogatást meg kell vonni”. 
Ezek után nem meglepő, hogy volt 
olyan túlélő (a megmentőinek levélben 
köszönetet mondó Sakov), aki átszö-
kött az amerikai megszállási zónába és 
soha nem tért haza. 

A vizsgálat során a tisztek az esetleges 
terhelő tényekkel kapcsolatban tagad-
tak, ugyanis egy Gestapo-kihallgatás, 
vagy a németeknek végzett bármilyen 
munka akár azonnal a gulágra is jut-

tathatta őket. Sztálin 
diktatúrájában kí-
méletlen diszkrimi-
nációban volt ré-
szük, árulónak tar-
tották őket, csak 
azért, mert – ahogy 
egy szovjet katoná-
hoz illik, utolsó 
csepp vérükig har-
colva – nem haltak 
meg a háborúban. 
Az egyik hazatért 
túlélőt az édesanyja 
nem merte üdvözöl-
ni, félt kapcsolatba 
lépni egy kollabo-
ránssal. Csak a múlt 
század hatvanas éve-

itől változott meg fokozatosan a hadi-
foglyok megítélése. Amikor 1967-ben 
a Langthaler család Ukrajnába látoga-
tott, Rybcsinszkij nem csupán egy au-
tót kapott a találkozó idejére, hanem 
egy fiatal KGB-s munkatársnőt is. 

A mauthauseni koncentrációs tábor-
ban létesített emlékhelyet évente mint-
egy kilencvenezer osztrák diák keresi 
fel, a nemzetiszocialista múlt még élő 
tanúit a tanórákon is vendégül látják. 
Az 1970-ben megnyílt múzeumban 
három külön tábla, illetve vitrin idézi 
fel a „K”-akció és a „mühlvierteli 
nyúlvadászat” eseményeit. 1995-ben az 
eseményeket feldolgozó osztrák fil-
met, Andreas Gruber alkotását nézték 
meg legtöbben, mintegy százhuszon-
ötezren a szomszédos országban, az 
ugyanabban az évben bemutatott do-
kumentumfilm az utca embere mellett 
a korabeli szemtanúkat is megszólaltat-
ta. Május 5-e, a mauthauseni tábor fel-
szabadításának napja az osztrák parla-
ment egyhangú döntése alapján 1998 
óta az erőszak és rasszizmus elleni, a 
nemzetiszocializmus áldozatai előtt fe-
jet hajtó emléknap.   

FIZIKER RÓBERT

A tábor felszabadításának pillanatai
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Generációk köszönhetik He-
re  peinek és tanártársainak, 
hogy az „ész és a szív 

hang ját” összeegyeztetve, megsze-
rettették tanítványaikkal az igaz-
ság és az erkölcs tudományainak 
közös gyökerét. Bolyai Farkas szép 
költői megfogalmazása szerint: a 
szív és az ész hangján egyaránt 
tudtak szólani. 

Két kiváló Herepei testvér volt, 
és mindketten professzorok lettek: 
Ádám Enyeden, János pedig Ko-
lozsváron. Külön érdekesség, hogy 
Bolyai Farkas mind a két 
Herepeinek a tanítványa volt. 
Amikor Bolyai Farkas hat és fél 

2 0 0  É V E  H A LT  M E G  H E R E P E I  Á D Á M 

A SZÍV ÉS AZ ÉSZ 
HANGJA

Herepei Ádám Bolyai Farkasnak és báró ifj. Kemény Simonnak volt a házitaní-

tója	 és	 mentora,	 és	 KWrösi	 Csoma	 Sándornak	 a	 mestere.	 Minden	 KWrösi	
Csoma	 Sándor	 életrajzíró	 egyetért	 abban,	 hogy	 Herepei	 Ádám	 szerettette	
meg	KWrösivel	a	magyarok	Wstörténetét,	és	W	volt	rá	legnagyobb	hatással	az	
enyedi	professzorai	közül.	Nehéz	volna	néhány	sorban	összefoglalni	Herepei	

Ádám	sokréte,	áldásos	tevékenységét.	

évesen Nagyenyedre került (azzal a 
ládával, mely ma is megvan a maros-
vásárhelyi Bolyai Múzeumban), osz-
tálytanítója He re pei János, Herepei 
Ádám öccse lett, aki akkor tógátus 
deák volt Enyeden. Abban az időben 
az elemi osztályokban, a nagyobb 
tógátus deákok voltak az osztálytaní-
tók. Később Herepei János külföldi 
egyetemek hallgatója lett, majd re-
formátus lelkész Szászvároson. Bo-
lyai Farkas levélben többször kért ta-
nácsot első tanítójától, és élete végéig 
tartották a kapcsolatot.

Herepei Ádám apja Herepei Ist-
ván református pap, édesanyja Jéri 
Éva volt. Alsóbb osztályait a szász-

városi iskolában végezte, majd 13 
évig Nagyenyeden tanult. 1782-
ben a bázeli, majd négy évig a 
genfi egyetem hallgatója, utána 
egy évig a marburgi egyetemnek 
volt a hallgatója. 1785-ben vissza-
tért Erdélybe. Ekkor került Bo-
lyai Farkas Herepei Ádám keze 
alá, mert báró id. Kemény Simon 
Alsó-fehér vármegye és Kolozs-
vár főispánja hasonló nevű fia 
mellé fogadta tanulótársnak. 
1890-ben meghívták Nagyenyed-
re a történelem, költészet és klasz-
szika literatúra professzorának. 
Kiváló szónok hírében állott. Ke-
vés tanár mondhatja el magáról, 
hogy Erdély két legnagyobb hatá-
sú tudósának – Bolyai Farkasnak 
és Kőrösi Csoma Sándornak – 
volt a tanítója. 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárának Kézirattárában 
őriznek egy Herepei Ádám-leve-
let, melyet Bolyai Farkasnak írt. A 
levél tartalma a következő:

„Barátom!
Ez alatt a titulus alatt vettem levele-

det, ezt a titulust meg is kívánom tar-
tani végiglen. Az oratiót el olvastam. 
Hogy nem sokan érthették, két okból 
nem tsudállom: 1. nem minden tud 
gondolni. 2. az oratiot is hihetősön 
hamar mondhatta a ki tételeket, a me-
lyeket hamar nem minden érthet. Azt 
is hozzá adhatom még, hogy mikor 
másodszor dolgoznád ki nem magad, 
inkább össze foglalnád imitt, amott, a 
gondolatokat, és úgy hamarébb el ér-
nék sokan a gondolatokat. Demigymár 
tsak a tanítást értsék a tanítványok, és 

Herepei Ádám 

(Losád, Hunyad megye,

 1756. február 22. – 

Nagyenyed, 

1814. szeptember)

KQrösi Csoma Sándor egykori szülQházának helyén épült emlékház.  
Innen indult a kis Sándor Herepei Ádám keze alá. 
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és népszerű Herepei Ádám pro-
fesszortól. Sajnos Bolyai Farkas 
nem fogadta meg Herepei néhány 
jó, atyai és baráti tanácsát. Felje-
gyezték Bolyai Farkas tanítványai, 
hogy alig volt egy-két hallgatója, 
aki követni tudta eszmefuttatásait.

Herepei Ádámnak ebből a 210 
éve írott leveléből is kitetszik a 
nagy tapasztalatú és csodás peda-
gógiai vénával megáldott pedagó-
gus. Igazi közhasznú tanár, ahogy 
Herepeit titulálta az utóda Hege-
dűs Sámuel.

Herepei Ádámot Hegedűs Sámu-
el búcsúztatta, a nagyenyedi refor-
mátus templomban. A nekrológból 
keveset tudhatunk meg magáról 
Herepeiről, megemlékezése in-

kább egy filozófiai-teológiai esz-
mefutatás:

„I. Ki a’ köz hasznú ember?
II. Mit használhat egy érdemes Pro-

fessor a” Közönségnek?
III. Mit használ különösen egy 

Historicus a’ világnak, ezek késznek 
szomorú beszédem’ tárgyai, mellyet 
míg el-végzek, kedves figyelmet adni 
ne terheltessetek.”

(…)
„Azt, a’ kinek az Isten erőt adott ar-

ra, hogy a’ közönségnek sorsában bé-
folyhasson, a’ kinek szíve és akaratja 
szent arra, hogy az Istennek nagy plá-

numát a’ világnak 
tökélletesítésében előmoz-
dítsa, az ilyent köz hasznú 
embernek lehet tartani.”
A Hegedűs-nekrológ 

végén megtudunk né-
hány adatot Herepei 
Ádám családjáról is:

„Mélyen meg-sebzett szí-
vű Özvegy, tekintetes 
TÖVISSI ’SU’SÁNNA 
Ifjú-Aszszony! én te hoz-
zád úgy-is mint emberhez, 
úgy-is, mindenek felett mint 
egy volt kedves Tanítóm 
Özvegyéhez vigasztalással 
tartózom. - Nállam a’ vi-
gasztalásnak tsak szava va-
gyon, az igaz vigasztalás 

épületet vegyenek, a kell. Ezt én remé-
lem a te elmédtől, és szívemből is kívá-
nom, Arra pedig tsak azt ajánlonám, 
hogy egy bizonyos, és könnyen érthető 
mánuálist (Leitfaden) / kézikönyvet 
– a Szerk / végy fel, akár kié legyen. 
Azon kívül, a ki sokat tud, sokat akar-
na, hogy tudjanak a tanítványai, és 
sokszor meg esik, hogy a capacitásokon 
túl ragadtatik, és ők innen maradnak

(…)
 Kedveseidet szívesen köszöntöm, és 

vagyok szeretettel, kedves Barátom, 
igaz Barátod Herepei Ádám.

NEnyed 8. nov. 1804.”
Nagy valószínűséggel Bolyai Farkas 

elküldte volt, kedves mentorának, 
aki immár nagyhírű professzorrá lett 
Nagyenyeden, a marosvásárhelyi re-
formátus kollégium-
ban 1804. május 4-én 
elmondott professzori 
székfoglaló beszédét. A 
beszéd szerencsére, há-
la Aranka Györgynek, 
a Magyar Nyelvmívelő 
Társaság alapítójának 
megőrződött. De bi-
zony ma is nehezen 
érthető, mély filozófiai 
gondolatokat tartal-
mazó olvasmány! Ma is 
komoly szellemi fel-
adat a beköszöntő be-
széd megértése. Ezt 
Bolyai Farkas is érez-
hette, és ezért kért 
tanácsot a nagyhírű 

Bolyai Farkas egykori szülQházának helyén álló épület.  
Innen indult Bolyai Farkas Herepeiék keze alá.

Szász Károly (Vízakna, 1798. január 25. – 
Marosvásárhely, 1853. október 25.)  

államférfi, jogtudós, író, matematikus.  
Szabó János festménye. A festmény eredetije 

a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona.  
Herepei Ádám nagyhír_ tanítványa.

Nagyenyed Herepei Ádám korában.   
(A kép a Vasárnapi Újságban jelent meg)
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ványának, a XIX. 
század egyik legis-
mertebb arcképfestő-
ének Barabás Mik-
lósnak. Sajnos, Hege-
dűs Sámuel nem mél-
tányolta Kőrösi Csoma 
Sándor tevékenysé-
gét, noha tanára és 
kollegája is volt Kő-
rösinek. Íme, mit ír 
róla Csetri Elek: 

Kőrösi korabeli er-
délyi értékelésről raj-
zolt képünk nem vol-
na teljes annak emlí-
tése nélkül, hogy a 
csalódottság hang já-
nak is nyomára buk-
kanunk. Mert ilyent 

volt kénytelen feljegyezni Gyulay La-
jos, mikor 1840-ben Hegedűs Sámu-
elt, Kőrösi enyedi kollégáját és Enyedi 
Kollégium volt tanárát meglátogatta. 
Azok sorában, akiket „Hegedűs nem 

szeret”, a naplóíró felje-
gyezte Kőrösi Csoma Sán-
dor nevét, „kit hipokritá-
nak tart és fanatikus bo-
londnak”. Nem tudjuk 
pontosan, hogy személyi 
indok vagy Kőrösi letérése 
az őshaza-kutatás útjáról 
késztette Hegedűst hason-
ló kijelentésre. Az európai 
műveltségű és Kőrösit mé-
lyen tisztelő Gyulay a 
megbélyegző szavakhoz 
méltán hozzátette: „Meg-
lehetnek benne ezen gyen-
geségek, de hiszen ő euró-

pai, sőt világ embere, sokkal nevezete-
sebb, hogysem róla valamit mondani 
kellene. Amit ő tett, hogy tehette vol-
na azt más, mint egy fanatikus.” 
Kedves tanárnak adhatott meg, hogy 
Erdély két legnagyobb hatású tudó-
sát: Bolyai Farkast és Kőrösi Csoma 
Sándort taníthatta. Herepei Ádám 
még tanította id. Szász Károlyt, a hí-
res jogtudóst, az első felelős magyar 
kormány oktatási államtitkárát, 
Baczkamadarasi Kis József székely-
udvarhelyi professzort és még egy sor 
kiváló tudóst és irodalmárt. De Bo-
lyai Farkas és Kőrösi Csoma Sán-
dor világhírnevének magalapozói 
között egészen biztos, hogy ott van a 
200 éve elhunyt Herepei Ádám is.

OLÁH-GÁL RÓBERT

pedig az Istennél. – 
Találj vigasztalást ab-
ban, hogy HEREPEI 
ÁDÁM a’ te Férjed 
vólt: szomorú ugyan a’ 
kettészakadása a” köz-
tetek vólt szeretet kötelé-
kének, de a’ Természet 
rendje szerént, egyiknek 
hamarébb kell el-menni: 
majd a’ szebbik életben 
újra egymásra találtok: 
van a’ fájdalomnak egy 
nemes neme, mely nem 
annyira a’ sírásban, 
hanem az igaz meg-
fontolásban áll, evvel 
a’ szomorúsággal tedd 
fel hát a’ gyászt az ő 
oszlopára ma, és mind-
addig a’ míg a’ földi emlékezet nálad 
tart.- Kedves Gyerekek! Herepei 
Ádám, és Herepei Éva Kis-Aszszony, 
nem különben, ámbár mostoháji, még-is 
édes gyermekei’ képében tartott Tekintetes 

Kelemen Mihályné Herepei ’Su’sánna 
Ifjú-Aszszony, és Bogdány Ro’sália Kis-
Aszszony, nints szomorúbb mint a’ jó 
Atyától való meg-fosztattatás; valamint 
néktek betsülletetekre szolgálhat az, hogy ti 
egy illyen nevezetes ember’ gyermekei vagy-
tok, éppen úgy a’ ti leg-első érdemetek ab-
ban állhat, hogy hozzája méltók lehessetek. 
Nem fog bizonyosan hibázni azoknak a’ jó 
embereknek száma, kik az édes Atya’ ham-
vaihoz való tiszteletből, néktek barátotok kí-
vánnak lenni – de ti mindenek felett a’ vilá-
gok édes Atyjának szeretetére igyekezzétek 
magatokat méltóvá tenni.”

Herepei Ádám utódja Hegedűs 
Sámuel lett, aki szintén kiváló és 
nagytekintélyű professzora volt a 
nagyegyedi kollégiumnak. Portré-
ja is megmaradt, hála kedves tanít-

Hegedüs Sámuel (Torda,  
1781. szeptember 1. – Szászváros, 

1844. április 29.)

Szászváros egykori képeslapon

Utánozó	gyíkok
 

Hüllők is képesek imitációra, vagyis 
arra, hogy új viselkedést a társuk lemá-
solása révén tanuljanak meg. Eddig 
úgy tudtuk, hogy az emberen kívül 
csak olyan fejlett elméjű fajoknál fordul 
elő imitáció, mint például az embersza-
básúak és néhány madárfaj.

Magyar kutató is részt vett abban a 
kutatásban, amiben belföldi sza kál-
las agámák csupán társuk megfigye-
lése után rájöttek, hogyan kell hozzá-

jutni kedvenc lisztkukacukhoz. Az 
agámák közül egyet előzetesen meg-
tanítottak erre a feladatra, ő volt a 
demonstrátor. Fajtársai egyenként 
megfigyelhették, ahogy a demonst-
rátor a feje mozgatásával arrébb 
csúsztat egy kis dróthálós ajtót, ami-
vel feltárul az út a lárvához. Ezután 
valamennyien kinyitották az ajtót, 
ráadásul abba az irányba tolták el, 
amerre a demonstrátor. Azok az 
agámák viszont, amelyek kimarad-
tak a bemutatóból, nem tudták meg-
oldani a feladatot, sőt egyszer sem 
mozgatták a demonstrátorhoz ha-
sonlóan oldalirányban a fejüket. Az 
agámák tehát olyan viselkedést tanul-
tak meg megfigyelés útján, amit 
spontán nem produkálnak. Úgy tű-
nik, az imitáció képessége már a hül-
lők és az emlősök közös ősében is 
megjelenhetett.

A belföldi szakállasagáma Ausztráliá-
ból származó kedvelt díszállat, amely 
akár fél méteresre is megnő. Szociális 
tanulási képessége már csak azért is 
meglepő, mert nem él csoportban, no-
ha a kedvelt táplálkozási és tojásrakási 
helyeken gyakran több egyed is össze-
verődik. KUBINYI Enikő

ÉT-ETOLÓGIA



Alkohol

„Amíg rendszeresen ittam, mindenre tud-
tam emlékezni, akár megtörtént, akár 
nem.” (Mark Twain)

A különféle tudatmódosítók haszná-
lata egyidős az emberiséggel. Enyhítet-
ték a természet szeszélyeinek kitett elő-
deink félelmeit, és megkönnyítették a 
mostoha életkörülmények elviselését. 
Később – és a világ néhány pontján még 
ma is – vallási rítusok során közvetítő-
ként alkalmazták őket az emberfeletti 
hatalmak felé, de felhasználásuk ilyen-
kor mindig pontosan meghatározott 
szabályok szerint történt. Gyakorta esz-
közzé váltak a hatalomgyakorlók kezé-
ben, hogy az alattvalók elégedetlensé-
gét levezessék.

Az alkohol előállítása szinte minden 
kultúrában több ezer éves múltra vezet-
hető vissza. Az ember alkoholos italokat praktikus okból kez-
dett el készíteni: az egyiptomiak például tudták, hogy a szőlőlé 
ugyan gyorsan megromlik, ám a belőle készített bor sokáig el-
áll. Akár a többi tudatmódosítót, sokáig használták vallási, kul-
tikus célokra. A déli népek – mivel náluk megtermett a szőlő, 
a gyümölcs – a borászkodásban jártak élen, míg az északiak 
inkább sört készítettek, amit jobb híján, gumós növényekből 
vagy különféle gabonákból főztek. Az első gyümölcspárlato-
kat az arabok készítették, de a pálinkafőzés a XV. századra 

Európában is meghonosodott. A tömény alkoholt először főleg 
orvosi célokra használták, az olcsó égetett szeszes italok a 
XVIII. században árasztották el a piacot. Az alkohol vált Euró-
pa egyes számú tudatmódosítójává. A drogok veszélyessége 
nincs egyértelmű összefüggésben jogi megítélésükkel, az utób-
bit inkább kulturális szempontok határozzák meg. Mivel az al-
kohol évezredek óta az európai népesség legális drogja, az em-
berek többsége úgy gondolja, hogy képes bánni vele. A 
mediterráneumban, ahol a jó minőségű bor fogyasztásának 
kultúrája van, ritka a lerészegedés, és az ittassághoz nem kap-
csolódik egyfajta elnéző hozzáállás. Európa többi részén azon-
ban – különösen Közép- Kelet- és Észak-Európában – arra 

használják, amire egy depresszáns (nyugtató) hatású drogot 
szoktak, a gátlások oldására. Fogyasztása már nem kötődik 
különleges alkalmakhoz, a mindennapi élet részévé vált, a (túl)
fogyasztót alig éri megbélyegzés és egyre több problémát okoz 
egyéni és társadalmi szinten.

A WHO legutóbbi, 2014-es jelentése szerint az alkohol-
probléma Európát érinti a legnagyobb mértékben. A legtöbb 
alkoholt fogyasztó 10 ország mindegyike kontinensünkön 
található, és közülük 9 volt szocialista ország. A sort Fehér-

oroszország vezeti, 17,5 literes éves fejen-
kénti fogyasztással. Magyarország a he-
tedik, 13,3 literrel. Az európai népesség 
66%-a jelenleg is rendszeres alkoholfo-
gyasztó, 13%-a csak a múltban, 21%-a 
pedig soha nem fogyasztott alkoholt. A 
súlyos, alkalomszerű ivás a férfinépes-

ségben sokkal gyakoribb (25%), mint a nők között (9%). 
Minél gazdagabb egy régiója a világnak, annál elterjed-

tebb az alkohol fogyasztása. Az egy főre jutó éves fogyasztás 
a magas jövedelmű országokban közel 10 liter, míg az ala-
csony jövedelműekben 3. 

2012-ben a Földünkön bekövetkezett halálozások 5,9%-át 
lehetett az alkoholfogyasztásra visszavezetni. Az alkoholfo-
gyasztással összefüggő halálozás leggyakrabban (33%) ke-
ringési betegségekhez vezet, gyakoriak az okozott vagy ka-
pott sérülések (25%), az emésztőrendszer betegségei (16%) és 
a rosszindulatú daganatok (13%) is.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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ElQfizetési ár 2014-re belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

Alkoholfogyasztás

Világ Európa Magyarország
Alkoholfogyasztás, 1/fQ/év 6,2 10,9 13,3

Súlyos, alkalomszer_ ivás elQfordulása a 15 éves és 
idQsebb népességben, % 7,5 16,5 25,4

Alkoholfogyasztás és a vele összefüggQ halálozás, 2010–2011

O
la

sz
or

sz
ág

*
Sv

éd
or

sz
ág

*
M

ál
ta

G
ör

ög
or

sz
ág

Ci
pr

us
Ro

má
nia

*
Ho

lla
nd

ia
Fi

nn
or

sz
ág

Le
tto

rs
zá

g
Sp

an
yo

lor
sz

ág
EU

-2
8

Bu
lgá

ria
Eg

ye
sü

lt K
irá

lys
ág

*
Sz

lov
én

ia*
Dá

nia
Be

lgi
um

*
Ho

rv
áto

rs
zá

g
Le

ng
ye

lor
sz

ág
M

ag
ya

ro
rs

zá
g

Po
rtu

gá
lia

Sz
lov

ák
ia*

Né
m

eto
rs

zá
g

É
sz

to
rs

zá
g

Lu
xe

mb
ur

g
Fr

an
cia

or
sz

ág
*

Íro
rs

zá
g*

Au
sz

tri
a

C
se

ho
rs

zá
g

Lit
vá

nia
*

FR
160

140

120

100

80

60

40

20

0

1/fR/év

14

12

10

8

6

4

2

0

Alkoholfogyasztás, 1/fQ/év*
Alkohollal összefüggQ halálozás 100 ezer lakosra
Májzsugorban meghaltak száma 100 ezer lakosra



1306   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/41

A TUDOMÁNY VILÁGA 

A jéghalak fagyálló fehérjéi

A jeges Déli-óceánban élő antark-
tiszi halak vérében lévő fagyás-

gátló fehérjéknek, amelyek egyálta-
lán lehetővé teszik, hogy a zord kö-
rülmények között is megéljenek, van 
egy korábban fel nem ismert, kedve-
zőtlen mellékhatásuk. Nemcsak a 
nagyobb jégkristályok kialakulását 
akadályozzák meg, hanem az ezzel 
ellentétes folyamatot, azaz a testben 
felhalmozódott jégkristályok mele-
gedés hatására bekövetkező olvadá-
sát is gátolják. A felfedezésről a ku-
tatók a Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) szakfo-
lyóiratban számoltak be.

A Déli-óceán összes haltömegének 
több mint 90 százalékát a sügérala-
kúak közé sorolható Notothenioidei 
alrendbe tartozó úgynevezett 
jéghalfajok teszik ki. Az átlagosan 
mínusz 1,8 Celsius-fokos tenger-

méteres Hálózat (Square Kilometre Array: 
SKA), amely elkészültekor a világ leg-
nagyobb gyűjtőfelületű és legérzéke-
nyebb rádiótávcső-rendszere 
lesz, a Hold felszínére 
becsapódó UHE koz-
mikus részecskék ki-
mutatásával több-
szörösére növelheti 
az észlelt részecs-
kék számát.

A Föld felszínén 
a fizikusok a fel-
ső légkörbe érkező 
kozmikus sugárzás 
nagyenergiájú részecs-
kéit az általuk a légkör-
ben keltett másodlagos 

A Hold mint óriásdetektor

A Southamptoni Egyetem kutatói 
első hallásra talán fantasztikusnak 

tűnő ötlettel álltak elő: javaslatuk sze-
rint a Hold felszínét használhatnánk fel 
a Világegyetemben ismert legnagyobb 
energiájú részecskék, az ultranagy 
energiájú (Ultra-High-Energy: UHE) 
kozmikus sugárzás részecskéinek észle-
lésére, illetve ennek segítségével máig 
ismeretlen eredetük megfejtésére.

Az kozmikus sugárzás UHE-
részecskéinek eredete ma is az aszt-
rofizika egyik legnagyobb rejtélye: 
senki sem tudja, honnan származnak, 
és miként (milyen fizikai folyamatok 
révén) tesznek szert elképesztően nagy 
(1 trillió elektronvoltot, azaz 1 millió 
TeV-et) meghaladó energiájukra. Ez 
a tanácstalanság abból adódik, hogy 
a Föld felszínének egy négyzetkilo-
méterén csak elvétve, évszázadonként 
kevesebb, mint egy részecskét sikerül 
elcsípni közülük. 

Justin Bray, a Southamptoni Egyetem 
asztrofizikusa és munkatársai most az-
zal az elképzeléssel álltak elő, hogy a 
jelenleg fejlesztés alatt álló Négyzetkilo-

részecskék zápora, illetve az eközben 
keletkező gyenge és rövid ideig tartó, 
alig nanoszekundumos (milliárdod 

másodperces) rádióimpulzu-
sok révén észlelik. Ilyenek 

keletkeznek aközben 

is, amikor ilyen 
részecskék a Hold 

felszínébe csapódnak 
be. Jelenleg azonban még 

vízben élő jéghalak testnedveinek 
fagyáspontja mínusz 1 Celsius-fok 
körüli, így jó ideig érthetetlen volt, 
hogyan tudnak életben maradni. Az 
1960-as években fedezte fel Arthur 
DeVries, az Illinois-i Egyetem kuta-
tója ( jelenleg biológus professzora, 
és a mostani expedíciónak is egyik 
vezetője), hogy a jéghalak vére kü-
lönleges, fagyásgátlóként működő 
fehérjéket (glikoprotein: GFGP) tar-
talmaz, amelyek a képződő jégkris-
tályok méretét kordában tartják, így 
azok nem nőhetnek olyan nagyra, 
hogy a szerveket károsítsák.

DeVries újabb, több mint tíz évig 
tartó megfigyelései során (amelyben 
egyetemi professzortársa, Chi-Hing 
„Christina” Cheng és Paul Cziko, az 
Oregoni Egyetem kutatója is veze-
tő szerepet játszott), a kutatók azt 
vizsgálták, hogyan olvadnak meg a 
jéghalak testében felhalmozott jég-
kristályok a test felmelegítésének 

hatására. Meglepetésükre azonban 
azt tapasztalták, hogy a jégkristá-
lyok egy része még a normál olva-
dáspont fölötti hőmérsékleten sem 
olvadt meg, hanem „túlhevített” 
állapotba került. 

Ugyanezt a jelenséget sikerült ki-
mutatni a viszonylag melegebb nyári 
időszakban a Déli-óceánban szabadon 
élő jéghalakban is: hiába emelkedett 
környezetükben a tengervíz hőmér-
séklete, illetve testhőmérsékletük a jég 
olvadáspontja fölé, ereikben a jégkris-

Fantáziakép a SKA néhány rádiótávcsövérQl
KÉP: SKA ORGANISATION

A Hold felszínére 
becsapódó 
UHE-részecskék 
egy nagyságrenddel 
növelhetik 
a statisztikát
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nem működik a Földön olyan rádiótáv-
cső-rendszer, amely e gyenge és rövid 
időtartamú rádióimpulzusok észlelé-
sére képes lenne. Rádióantennáinak 
közel 1 négyzetkilométeres gyűjtőfe-
lületével a SKA erre a számítások sze-
rint képes lesz, s a Hold felénk forduló 
oldalának felszínén megfigyelhető több 
millió négyzetkilométeres terület szin-
tén sokszorosára növeli az esélyeket. 

Az előzetes számítások szerint a SKA 
a Hold felszínéről évente 165 UHE-
részecskét detektálhat, ami bő egy 
nagyságrenddel több, mint a jelenleg 
kimutatható 15 évente. 

Ehhez természetesen az is szükséges, 
hogy a távcsőrendszer technikai para-
méterei a célnak megfelelő optimális 
értékeknek megfeleljenek. Mivel az 
eszközök többsége jelenleg még terve-
zési-fejlesztési szakaszban van, a javaslat 
elfogadása esetén még alkalmazkodni 
lehet ezekhez az igényekhez. Ez annál is 
egyszerűbb lesz, mivel Bray máris szoro-
san egyűttműködik Anna Scaife profesz-
szorral, aki a Southamptoni Egyetemen a 
SKA tervezési munkálatait koordinálja. 

A jelenlegi ütemezés szerint a SKA, 
amelynek rádiótávcsövei Dél-Afrika és 
Ausztrália területén kerülnek majd fel-
állításra, a 2020-as évek elején lép majd 
működésbe. (ScienceDaily)

Dávid-csillag alakú molekula

A Manchesteri Egyetem kutatói-
nak sikerült egymásba hurkoló-

dó gyűrűkből egy új, Dávid-csillag-
ra emlékeztető alakú molekulát lét-
rehozni, amely a maga kategóriájá-
ban az eddigi legbonyolultabb 
mes terségesen előállított molekula-
szerkezet, melyhez hasonlókkal már 
több mint negyedszázada próbál-
koztak a kémikusok – mindeddig 

eredménytelenül. Az eredményről 
beszámoló cikk a Nature Chemistry-
ben jelent meg.

A két, egymáshoz képest 180 fok-
kal elforgatott egyforma, háromszög 
alakú molekulából egymáson három-
szori „átbújtatással” kialakított, s így 
végül szabályos hatszöget formá-
ló szerkezet háromszögeinek 
kerülete 114 atomból áll. A 

molekula az 
eljárás során 
önszerveződéssel áll 
elő, mégpedig oly módon, 
hogy a háromszögek kialaku-
lásával egyidejűleg a két három-
szög egymáson való átfűződései is 
végbemennek.

A molekulát az egyetem David 
Leigh professzor vezette kémia 

tanszékének laboratóriumában 
Alex Stephens PhD-hallgató állí-
totta elő.

Mint azt Leigh professzor el-
mondta: „laboratóriumunk történeté-
nek nagy napja volt, amikor Alexnek 
végül sikerült a szintézis. A termé-
szetben, még pontosabban a biológiá-
ban egyáltalán nem ritkák a hasonló, 
egymással többszörös áthurkolódással 
kialakított, könnyű, mégis rendkívül 
ellenálló molekulaszerkezetek, me-

lyekhez hasonlók alkotják például 
számos vírus külső burkát. Reménye-
ink szerint most végre rátaláltunk arra 
az útra, amelyen tovább haladva mi is 
képesek leszünk ilyen szerkezeteket, és 
az általuk hordozott különleges tulaj-
donságokat mesterségesen előállítani.” 

A professzor szerint a hasonló 
szerkezetű, még komplexebb 

molekulákból olyan újfajta anya-
gok fej leszthetők 

majd ki, ame-
lyek könnyűek,
 hajlékonyak 
(rugalmasak), 

s mind eközben 
rendkívül erő-

sek és ellenál-
lók. Számos 
területen olyan 

áttörést vár tő-
lük, amilyen a 

középkori hadvi-
selésben ment végbe, amikor a 

lovagok és katonák nehéz, me-
rev fémpáncélzatát felváltották a jó-
val könnyebb és hajlékonyabb, mégis 
hasonló védelmet biztosító, apró fém-
gyűrűkből „szőtt” sodronypáncélok. 

(AlphaGalileo)

tályok egy része nem olvadt meg. A 
több mint tíz évig tartó megfigyelé-
sek során egyetlen olyan jéghalat sem 
találtak, amelynek testében egyáltalán 
ne lettek volna jégkristályok.

Az ezt követően elvégzett laborató-
riumi kísérletek pedig egyértelműen 
kimutatták, hogy jégkristályok teljes 
felolvadását ugyanaz a fehérje aka-
dályozza meg, amely a fagyás során 
a kristályok növekedését korlátoz-
za, tehát nem csak fagyás-, hanem 
olvadásgátló hatása is van. 

A kutatók szerint nem zárható ki, 
hogy a jégkristályok állandó jelenlé-
tének valami olyan jótékony fizioló-
giai mellékhatása is lehet a jéghalak 
szervezetében, amelyet eddig még 
nem sikerült felfedezni. Vagy ha ilyen 
hatás nincs, akkor működik bennük 
valamilyen mechanizmus, amely a 
megmaradó jégkristályokból adódó 
veszélyeket minimálisra csökkenti, 
például azáltal, hogy a véráramlatból 
folyamatosan „kitakarítja” a nagyobb 
jégkristályokat. Ennek felderítése to-
vábbi kutatásokat igényel. 

(ScienceDaily)

 A Dávid-csillag alakú molekulát elQállító eljárás lépései

A molekula 
szerkezetének 

térbeli modellje
KÉPEK: 

DAVID A. LEIGH ET 

AL./NATURE 

CHEMISTRY
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 Talán a legtitokzatosabb 
és legvédettebb madarak 
egyikéről, a mauritiusi vi-

harmadárról (Pseudobulweria aterrima) sikerült értékes 
információkat gyűjteni annak az expedíciónak, amely 
a képen látható fantasztikus fotót is készítette Reunion 
partvidékén. 

A képen a mauritiusi vihar-
madár hasa kidomborodik a 
fészekbe szánt, már teljesen 
kifejlődött tojás miatt. Ilyen 
kép még sosem készült erről 
a fajról, ami annál is inkább 
fontos, mivel számos infor-
mációt is megtudhatunk a 
fészkelési időszakukról. Ezek 
az adatok nagyon értékesek, 
mivel így célzottabban le-
het a madárfajt időszakosan 
megfigyelni Reunion szige-
tén, az egyetlen olyan helyen, 
ahol a mauritiusi viharmada-
rak előfordulnak (a névadó 
szigetről már kipusztult a faj). 

Az expedícióról készült tudományos anyag a legutóbbi 
Bulletin of the British Ornithologists’ Club hasábjain jelent 
meg. A titokzatos madarak repüléséről, viselkedéséről 
folytatott vizsgálat után először tudták a faj jellemzőit 
összevetni más fajok jellemzőivel. 

„A narancsos színben játszó naplemente ellenére a fény-
képezőgép lencséjén át is láttam, hogy a repülő mauritiusi 

viharmadárnak egy hatalmas púp van a hasán. Azonnal 
tudtam, hogy egy készülődő tojást rejt a dudor. A madár 
olyan közel repült hozzám, hogy különleges lehetőséget kap-
tam arra, hogy lefotózzam, még mielőtt a nap lenyugszik. 
Fantasztikus pillanat volt és a madárnak is kevesebb, mint 
egy óra kellett valószínűleg, hogy kitojja a fészekbe a tojá-
sát, amely az egész faj túlélésének a leg fontosabb záloga” – 

mesélte Hadoram Shirihai, a 
kép készítője. Ez egyébként 
az első fotó, amely repü-
lés közben örökítette meg 
a madarat, eddig ugyanis 
csak földi képek készültek 
Reunionon. 

Korábbi becslések alapján 
azt hitték a szakemberek, 
hogy a mauritiusi viharma-
dárból csupán néhány tucat 
maradt meg, azonban az 
újabb vizsgálat szerint en-
nél lényegesen több egyed 
él. Valószínűleg a sziget 
rejtett részein is fészkelnek 
eddig még fel nem fedezett 

kolóniák. 
Védelmük már biztosított, mivel Reunion máris foko-

zott védelem alatt áll és komoly összegeket nyert az EU 
LIFE + programból 2014-ben, hogy a kihalás szélén lévő 
madarak fajfennmaradásához szükséges lépéseket meg 
tudják tenni a helyi természetvédő szervezetek.

(www.greenfo.hu)

1308   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/41

TOJÁS	A	LEVEGVBEN

A turbina zenéje

Egy ismert DJ és zenész, Matthew 
Dear a GE Global Research Cen-

ter kutatóival együttműködve 1000 
hangmintát vételezett a világ legna-
gyobb erejű gépeitől. A világ 
különböző masináitól nyert 
forrásanyagból Dear „Drop 
Science” címmel egy három-
perces izgalmas szupertracket 
alkotott. A zeneszámhoz 
MRI-berendezések gerjesz-
tette zörejeket, a GEnx hajtó-
művek gyorsulási tesztjei so-
rán keletkező zajokat és az 
optikai szálas kábelek fény-
erejét mérő műszerek kibo-
csátotta hangokat használt 
fel. Ám a gépzajok nemcsak egye-
dülálló zenei produkciók megalko-
tására alkalmasak, az akusztika ki-
emelt szerepet játszik a mérnökök 
munkájában is: segít, hogy megálla-
píthassák, vajon megfelelően mű-
ködnek-e a berendezések, különösen 
nehezen elérhető helyeken.

„Mindenben ott rejlik a zene” – 
mondta Dear. Legyen szó akár a ter-
mészetről, madarakról vagy ember al-
kotta hangról.

Dear együtt dolgozott Andrew 
Gorton akusztikai mérnökkel is. „Az 

akusztika segít abban, hogy előre meg-
nevezzük a műszaki problémát – vall-
ja Gorton –, még mielőtt az felszínre 
törne. Egy ipari berendezésnek, akár egy 
DJ-nek, egy-egy kimaradt ütem vagy ha-
mis hang egyet jelenthet a kudarccal.”

Az akusztika olyan nehezen elérhe-
tő berendezések esetében siet a mér-

nökök segítségére, mint például egy 
tengerfenéki olajkút. A GE tenger 
alatti állapotellenőrző berendezése, 
ami leginkább egy túlméretezett ka-
litkához hasonlít, kristályokat hasz-
nálva reagál a hangokra, mindezt fél 

kilométeres hatótávolságban. 
Ez a kalitka az Északi-tenger 
már több mint 130 pontján dol-
gozik, ellenőrzi a tenger alatti 
szivattyúk, motorok és kábelek 
állapotát és ipari interneten ke-
resztül továbbítja a nyert adato-
kat.

Akik jártasak a zenetörté-
netben, tudják, hogy a „Drop 
Science” tisztelgés a korai, 
klasszikussá vált Marley Mal 
„Droppin’ Science” című 

hiphop szám előtt. Maga a kifejezés 
azt jeleni, hogy a művész valami kü-
lönlegeset mond, itt éppen az ipari 
gépészet apropójából. 

A videó az alábbi linken tekinthe-
tő meg: https://www.youtube.com/
watch?v=cCUX4dDjhBQ.

(Forrás: GEreports.com)
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(átok jelzQje is). 25. Orra bukik. 27. FQzQfolyadék a disznóölési üstben. 
28. Forrasztófém; ón. 30. A másik fejezetcím. 33. Az egyik evangélis-
ta. 35. GyQri ... FC; labdarúgóklub. 36. Nevada, röv. 38. BelsQ válság! 
40. Személyed.

A 38. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: 
MYCROFT FELADVÁNYA; EGY MÁSIK MONOKRÓM; KÉT APRÓ-
SÁG. Raymond Smullyan: Sherlock Holmes sakkrejtélyei cím_ köny-
vét (Typotex Kiadó) nyerte: Braun Melinda (Szeged), Fodor Zoltán 
(Szolnok), Horváth Györgyné (Szentes), Kovács Sándor (Csincse) és 
Vezsenyi Sándor (Salgótarján). A nyerteseknek gratulálunk, a könyve-
ket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadónál látott napvilágot Vassy Zoltán Utazás Paramerikában 
cím_ könyve, amelybQl két fejezetcímet kérünk beküldeni. A megfejtQk 
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, október 21-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 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 egyik fejezetcím. 10. LeendQ orvosok, jogá-
szok nyelvi foglalkozása. 11. Színdarab! 12. E közelebbi. 13. Néhai 
labdarúgó, az aranycsapat tagja (József). 15. 400 méteren kétszeres 
olimpiai és világbajnok USA-beli gátfutó (Edwin). 17. Az oldalához. 
18. Ocsúdik, eszmél. 20. NQsténye a kanca. 21. A fejemre. 22. Ezen 
a helyen. 24. Ágyból kászálódik. 26. Bográcsban fQtt népi tészta-
étel; öhön. 29. A fordítottja is igekötQ. 31. …hal; békaporonty. 32. A 
brazilok által végleg elnyert labdarúgókupa. 34. Lope de ...; spanyol 
drámaszerzQ. 36. Tedej és Varjas „társközsége” a középkorban, a mai 
Hajdúság területén. 37. Szemközt. 39. Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat, röv.

FÜGGQLEGES: 1. Ragályi ...; Kossuth-díjas filmoperatQr. 2. Gyomlá-
lás. 3. Középen folytató! 4. Törtrész, egykori adónem is. 5. Egy híres 
Munkácsy-képen ásít! 6. HálószövQ ízeltlábú. 7. Lendület. 8. ... Gott; 
cseh táncdalénekes. 9. Egy virág a csokorból. 14. A mesebeli Mihók 
társa. 16. Neutrális. 19. S a többi, röv. 22. Imruska. 23. Aral-tó vidéki 

Tarjáni Antal (Tatabánya, 
tarjani.a@gmail.com) – 
M`értRk – cím` képe 36. 
számunkban (az 1143. ol-
dalon) jelent meg.

Miként bomlik ki a grafi -
ti alkotójának mélytuda-
tából a vadkacsák színvi-
lága? Alighanem elsRnek 
vetjük fel ezt a m`vészet-
pszichológiai, esztétikai 
kérdést. Díjazott fotónk 
olyan megfeleléseket mu-
tat, ami exponálja, szinte 
explodálja ezt a problé-
mát. „Egy vadkacsa ál-
ma” – ezt a címet javasol-
hatjuk a m`vésznek, a né-
zRnek pedig, hogy dönt-
se el, ki itt a vad? 

 (H. J.)

SZEPTEMBER
A HÓNAP KÉPE

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
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Ősi szokások, építészet, 
fantasztikus pompa: a Ni-
géria uralkodói – A bé-
ke és a tradíció őrei cí-
mű kiállítás a különböző 
törzsek legbelsőbb köreibe 
vezet be minket királya-
ink személyén keresztül.

A királyok pompás, teljes 
díszben készült hivatalos 
portréit azok rövid életraj-

za kíséri, valamint ismertető az adott törzs szokásairól és 
történetéről. George Osodi fotográfus tárlata a Néprajzi 
Múzeumban egyedülálló bepillantást nyújt e különleges 
személyiségek életmódjába, akik őrzik a múlt értékeit, 
miközben egy új évezredbe lépnek.

„Az ösztönzött, hogy ezt a változatos országot beutazva és 
a portrékon túltekintve felfedezzem e személyek környeze-
tét, mivel ők vigyázzák kulturális örökségünket és a békét. 
Építészetük, öltözködési stílusuk és személyiségük bemuta-
tása által tiszteleg jek előttük, miközben a látogatók elé tár-
jam országom gazdag kultúráját is. Úgy gondolom, főként a 
mai világ széthúzással és bizonytalansággal teli válsága ide-
jén, hogy az emberek a köztük lévő különbségeket értéknek 
tekintik, nem pedig kivetnivalónak vagy elválasztó erőnek” 
– fűzi hozzá a művész. A tárlat december 14-ig várja 
az érdeklődőket.

Kudich Zsolt és Zsirmon 
Réka nyolc ország ti-
zennégy Duna-menti 
nemzeti parkjáról ké-
szült fotósorozata a Du-
na utolsó megmaradt 

természetes ártereit, folyószakaszait mutatja be A ter-
mészet menedékei: A Duna-menti nemzeti par-
kok világa címmel a budapesti Holnemvolt Parkban. A 
vállalkozásban egyszerre van jelen a tenni akarás és a 
szomorú realitás. Tenni, amit és ameddig még lehet, és 
képeken megőrizni azt, amit ilyennek már sohasem fo-
gunk látni. A Duna az egyetlen európai folyó, amely 
szerepel a WWF veszélyeztetettségi toplistáján. Azért 
került fel rá, mert eredeti ártere és mellékfolyói terüle-
tük több mint 80 százalékát veszítették el a gátépítések, 
a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás következ-
tében a XIX. század óta.

A Duna régió természeti öröksége európai jelentősé-
gű. Egyrészt a folyó számos veszélyeztetett faj menedé-
ke, másrészt Európa megmaradt vadonjainak jelentős 
része itt található. A kiállítás a természet sérülékeny 
egyensúlyára, a határokon átnyúló természetvédelmi 
együttműködés fontosságára hívja fel a figyelmet. A 
képek november 16-ig a Hullámvasút alatti kiál-
lítóteremben tekinthetők meg.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Szépművészeti Múzeum 
hagyományteremtő szándék-
kal felkért tíz kortárs magyar 
szerzőt, hogy írjanak új iro-

dalmi szövegeket a múzeum állandó kiállításából kivá-
lasztott, egy-egy inspiráló képzőművészeti alkotáshoz.

Az elkészült irodalmi műveket november 25-ig hat 
alkalommal a Szépművészeti Múzeum kiállítóterében 
ismerhetik meg az érdeklődők tíz színművész tolmácso-
lásában.

Idén a múzeum tíz magyar írót – Bartis Attila, Bán Zsó-
fia, Garaczi László, Jókai Anna, Kiss Noémi, Parti Nagy 
Lajos, Szabó T. Anna, Térey János, Tompa Andrea és 
Závada Pál – kért fel, hogy írjanak egy-egy rövid jelene-
tet a gyűjtemény egy-egy általuk kiválasztott darabjából 
kiindulva. Az írásokat olyan művészek munkái ihlették, 
mint Kokoschka, El Greco vagy Pieter de Hooch.

Pelsőczy Réka és Török Ferenc rendezők felkérésére a 
jeleneteket Borbély Alexandra, Fodor Annamária, Kováts 
Adél, Pálfi Ervin, Pindroch Csaba, Simon Kornél, Szabó 
Kimmel Tamás, Szalontay Tünde, Téby Zita és Trokán Nó-
ra adják elő.

Az előadások során a nézők maguk dönthetik el, hogy 
milyen sorrendben és tempóban járják végig a 19 és 22 
óra közötti 6-12 perces jelenetek helyszíneit. A színészek 
a darabokat mind a hat estén párhuzamosan és folyama-
tosan, többször egymás után adják elő.

A Bőrödön viseled. Társa-
dalmi konstrukciók vizuá-
lis kódjai című kiállítás az ön-
kifejezés számtalan kérdését 
feszegeti a Capa Központban. 
A tárlat több mint 30 kortárs 
fotográfus képeit vonultatja 
fel a rendszerváltozást megelő-
ző időszaktól egészen napjain-
kig.

Miért sértődnek meg a férfiak, ha nőiesnek titulál-
ják őket és ennek ellenére miért komikus az, ha egy 
férfi női ruhát ölt magára? Hogyan építjük fel sze-
mélyiségünket, kul-
turális identitásunkat, 
hovatartozásunkat az 
egyre inkább homo-
genizáló globális kul-
túrában? Mit gondo-
lunk magunkról és mi 
az, amit a környeze-
tünk lát belőlünk? 
Szabad akaratunkból választunk bizonyos társadalmi 
szerepeket vagy ránk kényszerítik azokat? Többek között 
ezeket a kérdésköröket járja végig a november 2-ig 
látható kiállítás. 

Portrék mögött

Az önkifejezés képeiMenedék

Textúra 2014
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

A második neolitikus 
forradalom
A régészettudományban nincs egysé-
ges nevezéktan. Kronológiai sarok-
pontok kérdésében és olyan régészeti 
kultúráknál, amelyek több ország te-
rületén is megtalálhatók, fontos lenne 
egységességre törekedni a kutatás 
nemzetközi összehangolása miatt. Ez 
azonban csak többé-kevésbé szokott 
megvalósulni. 

Áldás vagy átok?
Az evolúció során a növényekben több-
féle védekezési stratégia alakult ki a 
kórokozók támadásával szemben. A 
védelmi rendszer fontos elemeit a kü-
lönböző növénybetegségekkel össze-
függő rezisztenciagének határozzák 
meg. A cikk az N-gén vizsgálatát mu-
tatja be, melynek során a kutatók egy 
nem várt érdekes eredményre jutottak. 

Nyomozás alapszöveg után
Arany művei kritikai kiadásának 
szükségszerűen eklektikus jellege 
tanulságokban gazdag tárgya lehet-
ne egy olyan tanulmánynak, amely 
a hazai könyvkiadás erényeit és 
adósságait dolgozza fel, rámutatva a 
klasszikus hagyatékok megőrzésé-
nek és megjelentetésének felelőssé-
gére és az azzal szemben elkövetett 
mulasztásokra.

A hátlapon
A Na Pomezí-barlang

Csehországban Lipová-láznƟ telepü-
léstől 3,4 kilométer távolságban ta-
láljuk az ország 16 idegenforgalmi 
barlangjának egyikét, a cseppkövek-
ben gazdag Na Pomezí-barlangot.

A föld alatti járatrendszer egy ré-
széről már a második világháború 
kitörése előtt tudomásuk volt a hely-
bélieknek – erről tanúskodik néhány 
felirat is –, ám teljes egészében csak 
1949-ben vált ismertté. Kiépítése 
1950–1955 között folyt, s azóta a re-
konstrukcióját is többször elvégez-
ték. Akárcsak a többi csehországi 
barlang megnyitása a turisták szá-
mára – hasonlóan a szlovákiai társa-
ikhoz –, ez is egységes terv alapján 
készült, ami nemcsak a világítási 
rendszerekben, hanem a járófelüle-
tek, korlátok, lépcsők megjelenítésé-
ben és természetesen a kiadványok 
terén is tetten érhető.

Maga a Na Pomezí-barlang a 
földtörténet 419–359 millió évvel 
ezelőtti devon időszakában  kelet-
kezett világosszínű mészkőben jött 
létre. Az erősen repedezett mészkő-
ben a víz – mivel könnyen utat ta-
lált magának – gazdag cseppkőki-
válásokat hozott létre, amelyek a 
mészkő tisztasága miatt többnyire 
fehérek. Az üregrendszer kialakítá-
sában, tágításában az időszakos ár-
vizeknek is szerepe volt.

A járatok teljes hossza 1 760 méter, 
ebből a látogatható szakasz mindösz-
sze 390 métert tesz ki. Jóllehet a bar-
lang jelképe a belső képünkön be-
mutatott kicsiny cseppkő, amely egy 
ülő kutyára emlékeztet, hátlapun-
kon az egyik leglátványosabb csepp-
kőzuhatagot láthatjuk.

Kép és szöveg:
LIEBER TAMÁS
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.
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