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Szerintem...
… ismeretterjesztő munkánk szempontjából igen fontos
kérdést tett fel nekem március közepén egy középiskolás
diák.
Az egri Neumann János Gimnázium immár hagyományos, március 15-éhez kötött, össztudományos rendezvénysorozatára kaptam meghívást, hogy beszéljek
lapunkról és a hazai tudománynépszerűsítésről. A sok
helyszínen megrendezett, a természet- és társadalomtudományok széles körét átfogó Neumann-napok eseménysorozat már a meghirdetett előadások címében is
izgalmas kérdéseket vet fel – idén például az Eger alatt
húzódó pincerendszer feltárásától a közelmúlt történelmén át a diákok saját kutatásaiig sok tucatnyi téma szerepelt a kínálatban – s ezeket a kérdésköröket egészítik
ki a személyes beszélgetések izgalmas, sokszor meglepő
fordulatai.
A bevezetőben említett gimnazista azt kérdezte tőlem:
vajon mi jellemez a legjobban egy lapot – a szerzői-szerkesztői köre vagy inkább az olvasói összetétele? Kapásból
rávágtam, hogy is-is. Nemzetközi médiakutatások iga386
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zolják: ha egy olvasó a XXI. században nyomtatott sajtóterméket vásárol, akkor immár nem csak, vagy nem
elsősorban olvasnivalót keres, hanem szellemi közösséget, ismeretszintjét, érdeklődési körét mintegy megerősítő médiapiaci identitást. Vagyis egy lap intellektuális
körének a meghatározásához, profiljának a megrajzolásához az alkotók és a befogadók, a szerkesztőség és az
olvasók együttese szükséges.
Mindezt kimondani egyszerű, de ezt a folyamatos
egymásra figyelést, egymásra reflektálást lap és olvasói
között fenntartani igazi kihívás. Ezért fontosak a személyes találkozók a fiatal olvasókkal. Ők ugyanis kritikus szemléletmódjukkal, friss kérdéseikkel arra ösztönzik a szerkesztőt, hogy – a hagyományos értékeket, a
tudomány népszerűsítő képviseletét természetesen szem
előtt tartva – képes legyen mindig a kisebb-nagyobb
megújulásra, szellemi innovációra. Ezért figyelünk írásainkban hangsúlyosan a fiatalokra, a tudományos tehetséggondozásra, a kutatói pályaorientációra.
S ezért tartottuk fontosnak a tavaly év végén elnyert
MagyarBrands elismerést is, amelyet a fogyasztói elégedettsége alapján nyerhetett el lapunk. Tehát: leginkább
Olvasónknak köszönhetően!
GÓZON ÁKOS

A fény és az anyagi részecskék viselkedését mikroszkopikus szinten leíró kvantumfizika egyik – a hétköznapi szemlélet számára meghökkentő – sajátossága a hullám-részecske
dualizmus, amely abban nyilvánul
meg, hogy mind a fény, mind az
anyagi részecskék hullámként és
részecskeként egyaránt viselkedhetnek. Más megfogalmazásban:
egyidejűleg hullámok és részecskék
– ám ezt az egyidejű kettősséget korábban nem sikerült kísérletileg közvetlenül kimutatni, csupán olyan,
különböző időpontokban elvégzett
mérések voltak, amelyekben hol a
hullámszerű, hol a részecskeszerű
tulajdonságok nyilvánultak meg. A
fény esetében például a diffrakció,
az interferencia, a polarizáció egyértelműen hullámtulajdonságok, de
már a fényelektromos effektus csak
a fény részecskeként viselkedő elemi
energiakvantumaival, a fotonokkal
magyarázható. Egy a korábbiaktól
gyökeresen különböző „trükkös”
eljárással most a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem (EPFL)
Fabrizio Carbone által vezetett kutatócsoportjának a világon először sikerült olyan pillanatfelvétel-sorozatot készítenie, amelyen a fény hullám- és részecskeszerű tulajdonságai
egyidejűleg láthatók. A kutatók erről beszámoló tanulmánya a Nature
Communications-ben jelent meg.
A kísérlet sikere azon a szokatlan
eljáráson alapult, hogy egy különleges, nanoléptékben lokalizált fényforrásról az EPFL ultrasebes transzmissziós elektronmikroszópjának
elektronjaival alkottak képet.
A kísérleti elrendezésben parányi, grafitlemezen elhelyezett
ezüst-nanoszálat bombáztak ultrarövid, femtoszekundumos lézerimpulzusokkal: ennek hatására a
fémnanoszál felületén a vezetési
elektronok hullámszerű rezgésbe
jönnek, amelyben sűrűsödések és ritkulások váltják egymást a gerjesztő
fénynél rövidebb hullámhosszal (nagyobb frekvenciával). A fémben lévő
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NANOOPTIKA

A fény kett s
természete egyetlen
pillanatfelvételen

Az ezüst-nanoszálban kialakult állóhullám térbeli eloszlása (fent), illetve
az elektronok és a nanoszálhoz kötött FPP-k közti kvantált energiacsere metszeti képe (alul)
KÉP: FABRIZIO CARBONE/EPFL

szabad elektronok kollektív oszcillációjához (a plazmonokhoz) szorosan csatolódik egy a fém–dielektrikum határfelületére merőleges
irányban kilépő, térben exponenciálisan lecsengő (tovatűnő vagy
eveneszcens) elektromágneses sugárzási tér (a polariton) is, amelynek elektromos térerősségvektora
a felületre merőleges. Az így kialakuló, nanoléptékben lokalizált
elektromágneses térszerkezet a
felületi plazmon polariton (FPP),
amely a fényhez és egyéb kvantumrészecskékhez hasonlóan szintén duális természetű, azaz hullám- és részecskeszerű tulajdonságokat is mutat. Ezt sikerült most
a svájci kutatóknak közvetlenül is
leképezni.
Maguk a felületi plazmonok a
nanoszál mentén két egymással ellentétes irányba terjedhetnek, és
a szál két végéről visszaverődve, s
egymással interferálva állóhullámokat hozhatnak létre, amelyekről a
transzmissziós elektronmikroszkóp
elektronsugarával
hagyományos
módon kép alkotható.

Az elektronok a nanoszál közelében elhaladva az állóhullámokat létrehozó plazmonok elektromos terét
érzékelik, s annak hatására gyorsulnak vagy lassulnak: a sebességváltozás térfüggése így pontról pontra
kimérhető, s ebből kirajzolódik a
nanoszálban kialakult állóhullám
képe, amely a plazmonok hullámtermészetét mutatja.
És most jön a „trükk”: ezzel párhuzamosan ugyanis feltérképezhető az
elektronok sebességváltozásának folyamata is, ebből pedig látható, hogy
az az elektronok és a polaritonok
közötti kvantált „energiacsomagok”
cseréjével valósul meg.
„Ez az első olyan kísérlet, amely a
kvantumvilágban közvetlenül láthatóvá
teszi a hullámszerű és részecskeszerű tulajdonságok egyidejű megnyilvánulását
– nyilatkozta Carbone. – A kvantumjelenségek nanoléptékű nyomonkövetése
és szabályozása pedig új utakat nyithat
a fotonika, az optikai adattárolók és
bioszenzorok, továbbá a kvantumszámítógépek fejlesztése terén.”
Forrás: actu.epfl.ch/news/the-first-ever-photographof-light-as-both-a-parti/

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /1 3



387

Egy jó beszéd olyan, mint a nő
szoknyája: elég hosszú, hogy elfedje a lényeget, de ahhoz elég
rövid, hogy felkeltse az érdeklődést. Ezzel a Churchill-idézettel
oldotta a ELTE Bolyai termében várakozó harminc-egynéhány előadó
feszültségét a zsűrielnök Kacskovics
Imre az 1. Élettudományi Liftbeszéd
Fesztivál megnyitóján.
Képzelje el, mikor beszáll egy liftbe, amelyben egy ismert kutató utazik! Tegyük fel, hogy tudja, hogy
élettudományi területen kutat, így
hát megkérdi, hogy pontosan mi a
témája. Két perce van elmagyarázni,
önnek, Élet és Tudományt olvasó laikusnak. Ha sikerül neki, ön úgy lép
majd ki a liftből, hogy gazdagodott
valamivel és ő úgy lép ki a liftből,
hogy nőtt a megbecsülése neki és a
szakmájának is. Ha nem sikerül, a
társadalom ismét bővült egy kiábrándult taggal, aki szerint a kutatók
csak az elefántcsonttornyukban, önmaguk szórakoztatására dobálóznak
latin szavakkal és kínoznak egereket.

Müller Viktor, a rendezvény vezetője megnyitóján hangsúlyozta a
tudomány egyre növekvő befolyását a mindennapi éltünkre. A tudás
lehetőség és egyben felelősség, ezért
képesnek kell lennie a tudósnak arra,
hogy tömören, de érthetően tájékoztassa a laikus közönséget. Bár az
ELTE Lágymányosi Campusa adott
otthont az eseménynek, nem csupán az ELTE hallgatói vehettek rajta
részt, voltak Szegedről, a BME-ről
és a SE-ről is előadók, valamint érdeklődők. Minden előadónak két
388
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perce volt arra, hogy bemutassa a
kutatási témáját.
A zsűri változatos összetételét jellemzi, hogy tagjai közt üzletember,
egyetemi oktató, kutató, színész,
muzeológus és tudományos újságíró
is volt, hiszen a liftbeszédnek az üzleti, tudományos és ismeretterjesztő
közegben egyaránt
van jelentősége.
A program fiatalos és lendületes
volt. Az előadóknak
két perc és egy dia
állt rendelkezésükre, hogy felkeltsék
az érdeklődést, beszámoljanak eredményeikről és megmutassák kutatásuk
távlati lehetőségeit. Sokan a humort
hívták segítségül, illetve egy-egy
frappáns hasonlattal, találó megjegyzéssel tették mindenki számára
világossá a fő céljukat. Szó volt a
radon káros élettani hatásai kapcsán
a radontérképről, az Attenboroughfilmekből ismert rovarpatogén
gombákról, illetve a világ legmagasabb tavának extrém UV-, só- és
hőtűrő baktériumairól. Megtudtuk, hogy
a kutyaszőrnek van
egyedre jellemző része,
így használható bűnügyi vizsgálatokban,
és hogy gombák nemcsak nyirkos hidegben,
hanem száraz melegben, sivatagokban is
élnek. Hallottunk még
daganatos sejtek által
„átprogramozott” jelekről, a Salmonella
bélhámsejtekre gyakorolt hatásáról.
A zsűri sokat dicsérte az előadókat, hiszen
„nehéz akkora rendet tenni a fejekben, hogy két percbe beleférjen” az
ember. Három kategóriában hirdettek eredményt, az MSc előtt, MSc
alatt és mester diploma után kategóriákban két-két hallgatót díjaztak.
MSc előtti kategóriában első díjas
Csaplár Marianna lett a Parkinsonkórról szóló előadásával, második
díjat Bényei Éva és a világító baktériumok kapták. MSc kategóriában
Stégmár Balázs és a tettest azonosító
kutyaszőr első díjat kapott, Aszalós
Júlia pedig a magashegységi bakté-
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riumfaunájával ért el második díjat.
MSc utáni kategóriában Száz Dénes
kérész-mentő programja első, Virágh
Csaba és (majdnem) tizenöt, csapatosan repülő drónja pedig második díjat szereztek. Különdíjak is születtek,
Szűcs Imola pszichiátriai diagnosztikai eszközével kvalifikálta magát
egy beszélgetésre
a Kossuth Rádióban, Tóth Katinka pedig Manó
nevű kutyájával
a szemléltetésért
kapott elismerést.
Szalkai Balázs a
férfi és női agy
közötti különbség
sokat hangoztatott
témájának
egy aspektusát mutatta be tudományos igényességgel, amiért szintén
különdíj járt. Herényi Márton az örvös légykapók szaporodási szokásaival ért el hasonlóan szép eredményt.
A díjazott előadások megtekinthetők a btdk.elte.hu oldalon.
A Liftbeszéd fesztivál debütálása túlszárnyalta az elvárásokat. A
szervezők reményei szerint a TDK
mellett ez a műfaj is teret nyer hazánkban, ahogy külföldön már a tudományos és üzleti életben megtette.
FERENC K ATA
SZAPORODÁSBIOLÓGIA

RETORIKA
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Liftbeszéd Fesztivál

Nyúlfajok részleges
hibridizációja

Noha a legtöbb esetben a hibridizáció zsákutcának bizonyul
a természetben, a mezei nyulak
esetében nem így van. Az első
bizonyítékok a nyúlfajok közötti hibridizációra Svédországból
származnak, ahol Thulin figyelt
fel a jelenségre az európai mezei
nyúl (Lepus europaeus) és a havasi nyúl (Lepus timidus) között.
Ő jegyezte le a havasi nyúl mtDNSének egyirányú beépülését – szakkifejezéssel introgresszióját – a Lepus
europaeusba, amit alkalmi hibridizációval magyarázott. Mivel semmilyen
jel nem mutatott arra, hogy földrészünkön a mezei nyulak és más nyúlfajok között introgresszió lépett volna
fel, így Thulin szerint valószínűtlen,
hogy az introgresszió azelőtt következett be, hogy az ember bevitte a
mezei nyulat Svédországba.
Az introgresszió – vagyis az egyik
faj genetikai anyagának bekerülése
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A havasi nyúl (Lepus timidus)

egy másik faj genetikai készletébe nyulakkal, amit a két faj szabadon
– természetes úton úgy következik engedés előtt, fogságban végbement
be, hogy a fajok közötti reproduk- hibridizációja támaszt alá.
tív izoláltság hiánya miatt az adott
További introgresszióra utaló nyofaj génkészletének egy része hibridi- mokat találtak a Spanyolországban,
záció révén átkerül egy másik fajba. Olaszországban és Dániában folyAz így létrejött termékeny
hibridek azután visszakereszteződnek legalább az
egyik szülőfaj egyedeivel.
Az introgresszió ugyanakkor nem vezet olyan mértékű hibridizációra, hogy egy
intermedier faj alakulhasson
ki. Így a genetikai változaSematikus ábra eml söknek
tosság fajon belül megnöveka vizsgálatokhoz használt
szik, de a faji identitás nem
mitokondriális DNS-ér l
csorbul.
A részleges hibridizációnak
FORRÁS:
HTTP://JCB.RUPRESS.ORG
is tekinthető introgresszióra
csak meghatározott feltételek között kerül sor. Fontos
feltétel a földrajzi izoláltság
kialakulása, majd idővel a
mRNS
fajok elterjedési területének
tRNS
találkozása. További kritérirRNS
nem kódolt
um, hogy a fajok genetikai
távolsága nem lehet túlságosan nagy, ellenben a reproduktív tatott kutatások során is. Az adafenológiájuknak hasonlónak kell tok elemzése során a dán nyulaklennie és megközelítőleg azonos nál 16 teljesen eltérő haplotípust
élőhelyen kell előfordulniuk, ezzel azonosítottak. Itt láthatóvá vált,
megteremtve a lehetőséget a hibridi- hogy a 16 különálló haplotípus a
zációra. A nyúlfajok kitűnő modell- havasi nyúl mtDNS-ét hordozza.
állatai az ilyen vizsgálatoknak.
Az eredmények kimutatják, hogy a
Az introgressziós vizsgálatok új havasi nyúl mtDNS-ét hordozzák
szintjét jelenti a fajspecifikus ge- a mezei nyúl utódai. A mtDNS-ből
netikai jegyek segítségével vég- magából azonban nem lehet eldönzett elemzés, melyek alkalmazá- teni azt, hogy ez a 16 elkülönülő
sával az introgresszió ténye egyér- haplotípus eredeti havasi nyúl, vagy
telműen igazolható és folyamata intogresszált mezei nyúl-e. Ehhez tonyomonkövethető.
vábbi vizsgálatok szükségesek.
A mtDNS introgressziós tényét a
Megemlítik a kutatók, hogy azok
havasi nyúl és az európai mezei nyúl a nyulak, amelyek idegen mtDNS-t
populációi között Thulinet is meg- tartalmaznak, feltételezhetően roszerősítette 1997-ben. A havasi nyúl szabb erőnléti állapotban vannak, mimegtalált haplotípusai a svédországi vel funkcionális inkompatibilitás lép
mezei nyulakban közeli rokonsá- fel a citoplazmatikus mitokindrális
got mutatnak a finn és orosz havasi gének és a sejtmag között.

Alves és munkatársai 2003-ban bemutattak egy családfát, melyen 15
nyúlfaj filogenetikai viszonyai láthatók mtDNS-vizsgálatok alapján. A
vizsgálatok során a havasi nyúlra jellemző tulajdonságokat találtak más fajok esetében is, és a szerzők
felhívták a figyelmet, hogy
ez az introgresszió egyik
jele lehet a Lepus timidus
mtDNS-e és nyolc másik
nyúlfaj között. Összehasonlítva e fajok közül néhánynak a transferrin fehérjéért
felős nukleáris génjük filogenetikáját, megerősítették,
hogy néhány ibériai mezei
nyúl (Lepus granatensis) és
európai mezei nyúl populációja olyan mtDNS-t
hordoz, amely havasi nyúl
eredetű. Ez váratlan volt,
tekintve, hogy a L. timidus
az utolsó jégkorszak végén
eltűnt az Ibériai-félszigetről.
Az onnan származó nyulak
további vizsgálata kimutatta, hogy az introgresszión
átment havasi nyúl mtDNS-e széles
körben elterjedt az északi régiókban és
uralkodóvá vált az ibériai mezei nyúl
populációiban, sőt, majdnem állandósult az ibériai területen élő európai
mezei nyúlban, illetve jelen van a spanyol mezei nyúlban (Lepus castroviejoi)
ban is. Ez azt valószínűsíti, hogy ebben
az esetben az introgresszió szelekciós
előnyt biztosít.
KUSZA SZILVIA
BAGI ZOLTÁN
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és m ködtetése konvergencia program cím kiemelt
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Az európai mezei nyúl (Lepus europaeus)

K Ö Z I S M E R T V O L T A M A G YA R D I V AT

AKI BUDÁRÓL
IGAZGATTA EURÓPÁT
A magyarországi öltözet nemhogy ismeretlen nem volt a középkor végén Európában, de egyenesen
divatosnak számított. Olyannyira, hogy egy Londonba akkreditált velencei követ feljegyzése szerint
VIII. Henrik magyaros ruhában udvarolgatott új ifjú kiszemeltjének, Boleyn Annának.

Nagy Lajos alakja a Secretum Secretorum
kódexén, Oxford, Bodleian Library, Hertford
College MS D 2

M

agyarország angol kapcsolatai
azonban nem a XVI. században uralkodott VIII. Henrik
idején kezdődtek, hanem jó száz évvel
korábban, csúcspontjukat pedig akkor
érték el, amikor Luxemburgi Zsigmond
magyar király és német-római császár a
három pápa uralmának felszámolása érdekében összehívott konstanzi zsinat sikerét elősegítendő, megkötötte V. Henrikkel a canterbury-i szövetséget. Ebben
sereget ígért neki a franciák ellen újra
fellángoló Százéves Háborúban, amit
soha nem teljesített, ám a katonai fenyegetés rábírta Franciaországot a kompromisszumra az egyházszakadás kérdésében, Angliát pedig hozzásegítette, hogy
nagyhatalomként jelenjen meg az európai történelem színpadán.
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A fennmaradt diplomáciai iratok sze- püspök ma Déván őrzött sírkövén is olrint a szövetségkötést megelőzően vasható. Foix-i (Candale-i) Anna maZsigmond maga is járt Angliában, gyarországi utazásáról Párizsban és
V. Henrik édesapja pedig még Londonban is fellelhető egy kézirat:
trónaspiránsként volt vendég újabb érdekességgel szolgál, egyik variZsigmondnál.
ánsában található ugyanis Mátyás kiAz említett feljegyzések – szá- rály híres borral folyó szökőkútjának
mos külföldön fellelhető írásos és egyetlen korabeli képi ábrázolása.
tárgyi emlékkel együtt – többek
Egy Rostockban nemrégiben megtaközött a forrását képezik annak lált 1388-ban kelt angol királyi oklevél
a – Magyar Tudományos Aka- pedig a Magyarország és más európai
démia Lendület Programja kere- országok közötti gazdasági kapcsolatében – tavaly nyáron indult kuta- tokhoz szolgál érdekes adalékkal. Ez
tásnak, ami igyekszik kideríteni, ugyanis, a Hanza-város Köln keresmilyen szerepet játszott Ma- kedőivel együtt említ egy „Nicolaus
gyarország a középkori európai de Hungarie” nevű „paternoster mapolitikában.
cher”-t, azaz rózsafüzér készítőt is, miA Magyar Királyság helyzetét il- közben szorgalmazza, hogy ezen Angletően alapvetően két tévhit tartja liában elfogott kereskedők szabadon
magát makacsul a közgondolko- engedése fejében Köln városa is engedje
dásban. Az egyik szerint Euró- szabadon az ott rabságba vetett angol
pa védőbástyájaként nagyhata- kereskedőket.
lom voltunk, a másik szerint viszont
Az oklevelet fellelő Pósán László, a
mindig is a periférián helyezkedett el Debreceni Egyetem docense – aki a
országunk. Mi úgy véljük, mindkét meg- Lendület-kutatócsoportban
főképp
közelítés torzít, az igazság valahol a két vég- Hanza-oklevelekben kutat magyar volet között van, ezt támasztják alá
Magyar királylista, Oxford, Bodleian Library,
az eddig fellelt és megvizsgált doAshmole MS 845. 92r.
kumentumok is – mondja a
„Magyarország a középkori
Európában” kutatócsoport vezetője, a Debreceni Egyetem
Történelmi Intézetének docense, Bárány Attila.
A csoport munkatársai nemrégiben bukkantak rá Bacskai
(vagy Bácskai) Miklós erdélyi
püspök pecsétjére a párizsi levéltárban. A püspök 1502-ben
II. Ulászló és Foix-i Anna házasságkötésén munkálkodott,
aminek nyélbeütésében játszott
szerepéért XII. Lajos francia
király a Szent Mihály Rendet
adományzta neki – amint az a
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natkozásokat – úgy látja, Magyarország középkori kapcsolatait egyértelműen a német viszonylat dominálja.
Magyarország legfontosabb exportcikkei a só, a nemesfémek és a réz voltak.
Utóbbi fémről feljegyzik, hogy több
mint tízezer mázsát vittek ki belőle a
Német Lovagrend területén lévő Hanza-városba, Thornba (a mai lengyelországi Toru ba).
A Hanzával való kapcsolat nem véletlen, hiszen a szövetség városai és az általa felügyelt útvonalak – ilyen volt például a Visztula – különféle vámkedvezményekkel rendelkeztek, ezek pedig olcsóbbá tették az áruk mozgását és
ezáltal nagyobb haszonnal kecsegtettek. Kis túlzással azt mondhatjuk, a
Hanza volt a Közös Piac középkori előképe. Erre utalt országa európai csatlakozásakor Lettország akkori miniszterelnöke, amikor úgy vélte, az Európai
Unióval a Hanza éledt újjá.
Európa egységesítésének gondolata
nem csak a gazdasági életben, de a politikában is fel-felbukkant. Volt olyan
idő, amikor ezek a törekvések egy
olyan uralkodóhoz kötődtek, aki, bár
több trónt is magáénak mondhatott,
mégis a Magyarországot tekintette
legfőbb bázisának. Luxemburgi Zsigmondról és koráról beszélünk, és azokról a konstanzi zsinat összehívásában és
sikerre vitelében kiteljesedő diplomáciai
manőverekről, amelyek eredményeképpen megszűnt a nyugati schisma
(egyházszakadás) és több mint száz év
után három helyett újra egyetlen pápa
ült Szent Péter trónján.
Zsigmond pozitív megítélésének
egyik érdekes bizonyítéka, hogy az általa alapított Sárkány-rend szimbólumaival díszített kardja ma is közjogi
méltóságjelvényként szolgál: a yorki városházán található, és mai napig ezzel
szentelik fel a város polgármesterét.
Zsigmond uralkodói eszköztárában a
megfelelő emberek kiválasztáshoz
szükséges éles elme ugyanúgy szerepelt,
mint az a csalafintaság, ami az egymással évtizedek óta ellenséges viszonyban
lévő erők tárgyalóasztalhoz „való udvarlásához” kellett – állítja Bárány Attila. – Céljai eléréséhez – csakúgy, mint
később Mátyás király – a Luxemburguralkodó is előszeretettel hívta segítségül a „fehér asztal” örömeit, és azok
között is a magyar bort, amiről angol
kortárs krónikásai is feljegyzik, hogy
nehezebb, testesebb, mint a Nyugat-

Árpád-házi Jolánta, II. András leányának sírja Katalóniában, a vallbonai Sz z Mária apátságban

Zsigmond király Sárkány-rendi kardja
a yorki városházán

Európa udvaraiban szokásosan fogyasztott borok, például az igen drágán
vásárolt bordeaux-i.
A magyar közgondolkodásban azonban Zsigmond nem örvend túl nagy tekintélynek. Hagyományosan úgy tartják számon, mint léha, vármegyéket és
városokat elzálogosító idegenszívű királyt, aki országról országra utazgatott,
s élete utolsó éveiben pedig be sem tette
a lábát Magyarországra. Szemére vetik,
hogy a vesztes nikápolyi csatát követően nem vezetett hadjáratot a török ellen, és miközben az oszmán veszély
egyre kézzelfoghatóbbá vált, ő egyremásra mindenféle, Magyarország
szempontjából kevésbé lényeges vallási
és külpolitikai kérdéssel foglalatoskodott. A nyugat-európai történetírás –
ezen belül különösen a német – az
1980-as évektől kezdődően nem így értékeli Zsigmondot. Nagy formátumú
európai uralkodóként tartják számon,
és ezen az állásponton van debreceni
Lendület-munkacsoport is, azzal kiegészítve, hogy a magyar végvárrendszer kiépítése is elképzelhetetlen lett
volna Zsigmond erőfeszítései nélkül.
Zsigmond a cseh király, a későbbi IV.
Károly német-római császár fia, ám tizenéves korától kezdve nem otthon,
hanem Magyarországon, Nagy Lajos
udvarában nőtt fel. A fiúörökös híján
lévő lovagkirály talán már 14-15 éves
korában megláthatta benne a nagyformátumú államférfit. Művelt ifjú volt,
amellett, hogy jeleskedett a lovagi tornákon, hét nyelven beszélt – emlékeztet
Bárány Attila.
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Zsigmond király Térdszalagrendje,
Armorial of the Order of the Garter, 1588.
British Library MS Harley 1864 f. 2v.

Nagy Lajos leánya, Mária férjeként a
magyar trónra kerülő Zsigmond diplomataként, és politikai stratégaként be is
váltotta a hozzá fűzött reményeket –
igaz, ezt nehéz a hagyományos történeti értékítéletet közepette elfogadtatni.
Nem kevés diplomáciai érzék kellett
ahhoz, hogy az egymással háborúban
álló pápákat és híveiket tárgyalóasztalhoz csalogassa: csak ez több évébe került a császárnak. Zsigmond még ennél
is tovább ment, és a Litván Nagyfejedelemségben is felmerült nagyszabású elgondolást, a nyugati és az ortodox egyház közötti szakadást is igyekezett felszámolni. Ez ugyan nem sikerült, de
közeledés mégis van, hiszen utóbb létrejött a görög katolikus felekezet, ami
liturgiájában ugyan ortodox elemeket
őriz, de elfogadja a pápa főségét – emlékeztet Pósán László.
A több egyetem történészeiből álló
csoport azt is célul tűzte ki, hogy egy
virtuális adattárban megkísérli összegyűjteni a külföldön található, magyarországi vonatkozású középkori
tárgyi és írásos emlékeket, ilyen például Mátyás aranyozott halotti pajzsa,
amit – az általa nagy hadvezérnek
tartott Corvinus iránti tiszteletből –
Bécsből Napóleon vitetett Párizsba
1809-ben, a győri csatát követően,
s ami ma is ott található az Invalidusok
Palotájában lévő Musée de l’Armée-ben,
vagy a washingtoni Kongresszusi
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Könyvtárban fellelhető Nekcsei Biblia
és a Magyar Anjou Legendárium kéziratai, vagy a Nagy Lajos anyjához, Erzsébethez
köthető
úgynevezett
Łokietek házioltár, mely a new york-i
Metropolitan Múzeumban van. Ide
tartozik természetesen a bécsi
Schatzkammerben lévő Bocskai-korona. Kevéssé ismert azonban például
II. András leányának, Jolántának a
sírja Katalóniában, a vallbonai Szűz
Mária apátságban, vagy II. Lajos képmásai a brüsszeli székesegyház festett
üvegablakain.
Magyarország nem volt a mai értelemben vett nagyhatalom a középkorban, de elismert királyság volt, aminek
uralkodó családjaival szívesen házasodtak az európai dinasztiák, s ennek
emléke néhány helyen ma is része az
eleven történelmi emlékezetnek. Magyarországi Máriát, IV. Béla unokája,
V. István leányát, aki férje helyett kormányozta a Nápolyi-Szicíliai Királyságot a róla monográfiát írt Prokopp
Mária kutatásai szerint a mai napig
tisztelik, és a gyerekek is tudják, ki volt
az a „Donna Regina”, aki Magyarországról származott. Szent Erzsébet
kultusza pedig nemcsak Thü ringiában él, de egész Németország
védőszentjének tekintették már a
XIII. század derekán. Kingát, Szent
Erzsébetnek és Szent Margitnak a rokonát pedig II. János Pál avatta szentté,
annak tiszteletére is, hogy lengyel hercegnőként a hit erejével maga is felvette
a küzdelmet a Lengyelországba betörő
tatárok ellen – mutat rá Bárány Attila.
Úgy véli, bátran állítható, hogy Magyarország a középkorban szerves része a nyugati kereszténységnek, a
Latinitasnak 1526-ig, s egyenrangú
szerepet játszik a nyugati királyságokkal, követei ott vannak a nagy
kongresszusokon. A velencei Dózsepalota mennyezetfreskója az 1177-es
velencei békét ábrázolja, amit a német-római császár kötött a pápával, s
azon ott voltak III. Béla – az Bizáncban ifjúkorában Alexiosként trónörökösként nevelt király követei is.
Kevés mai történelem iránt érdeklődő tudja, hogy az ő síremléke fennmaradt, s a Mátyás-templomban látható. A Hagia Sophiában, Konstantinápolyban ott van Szent László leányának, Piroskának – Mánuel császár
anyjának – a mozaikja.
DOMBI MARGIT
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ÉT-ETOLÓGIA
A menopauza evolúciója

Szinte minden állat addig szaporodik,
amíg meg nem hal. Csak három kivételről tudunk: az ember, a rövidszárnyú
gömbölyűfejű delfin és a kardszárnyú
delfin (orka) évtizedekig tovább él,
mint ameddig a reproduktív korszaka
tart. A kardszárnyú delfinek 30-40
éves koruk után terméketlenné válnak,
viszont akár száz évig is élhetnek.

Az idős nőstények jó nagymamák lehetnek. Azzal, hogy segítik a gyerekeik
és unokáik életét, biztosítják, hogy a
génjeik tovább öröklődjenek. Bizonyítékot is találtak a kutatók erre a feltételezésre. Például ha egy hím orka tizenhárom éves kora előtt elveszíti az anyját, akkor háromszor nagyobb esélye
van arra, hogy a rákövetkező évben ő is
elpusztul. De ha harminc éves, és az
anya átesett a menopauzán, akkor tizennégyszer nagyobb a valószínűsége,
hogy életben marad. Mit tesz az idős
orkaanya a fiáért? 750 órányi videofelvétel elemzésével kiderült, hogy a legfontosabb táplálékukra, a meglehetősen
kiszámíthatatlanul felbukkanó lazacokra vadászó orkacsapatokat leggyakrabban idős, már nem szaporodó nőstények vezetik, és a hímek gyakrabban
követik az anyjukat, mint a nőstények.
A tapasztalt anya tehát segíti az utódok túlélését, de ez nem elegendő magyarázat a menopauza kialakulására.
Az elefántoknál is idős nőstények vezetik a csoportot, ennél a fajnál mégsem
áll le a szaporodás. Ugyanakkor jelentős
különbség a két faj csoportszerkezetében, hogy az ivarérett elefánthímek elhagyják az anyjukat, a nagymamaorkákat viszont gyakorlatilag csak a
saját leszármazottaik veszik körül. Az
idős nőstények nélkülözhetetlen tapasztalatai és az utódok csoportelhagyási szokásai egyaránt hozzájárulhattak ahhoz, hogy kialakuljon a menopauza az állatvilágban.
kubinyi enikő

F E N N TA R T H AT Ó T Á P L Á L KO Z Á S É S M A G A S J ÖV E D E L E M ?

AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁS
KÖRNYEZETI HATÁSA
A táplálkozás közvetlenül meghatározza az emberek
egészségét és jólétét, ugyanakkor környezeti hatása
is jelent s. A fogyasztás fenntarthatóságát vizsgáló
tanulmányok közül kevesebb foglalkozik ezzel a témakörrel, mint annak tényleges fontossága indokolná. A
fejlett országok életszínvonalának fenntartása más
kontinenseken is terület- és er forrásigényt jelent. A
mez gazdaság fosszilis er forrásokon alapul és a nem
fenntartható területhasználat problémát jelent, a mez gazdaság közelít az eltartóképességének
határához. A fejlett országokban a fehérjefogyasztás stabilitása mellett a szénhidrát- és zsiradékfogyasztás növekedése jellemz , az egy f re jutó élelmiszer-, illetve kalóriafogyasztás pedig túlzottan
magas. Az egyéni fogyasztók felel sek fogyasztásuk környezeti hatásáért.

A

jövedelem mint gazdaságitársadalmi tényező, meghatározója az élelmiszer-fogyasztásnak: részben annak nagyságára,
részben szerkezetére van hatással. A
jövedelem fontos szerepet játszhat az
egészségesebb és kisebb környezetterhelésű élelmiszer-fogyasztás kialakításában. Kérdéses, hogy tudunk-e élni ezzel a lehetőséggel, azaz a magasabb jövedelemmel egészségesebb irányba tudjuk-e terelni
fogyasztásunkat. Jelen kutatásban
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy

differenciáltan szükséges kezelni a
társadalmi csoportokat. A jövedelmi
szintek mentén történő vizsgálat érdekes tanulságokra és lehetőségekre
világít rá a magyar fogyasztók élelmiszer-fogyasztásáról és ökológiai
lábnyomáról.
Ökológiai lábnyom

Az élelmiszer-fogyasztás során felhasznált legfontosabb természeti
erőforrások a terület- és energiahasználat. Az ökológiai lábnyom
módszertana ezeket a környezeti hatásokat méri egyszerre,
éppen
Az ember ökológiai lábnyoma
ezért alkalmas
indikátor az élelmiszer-fogyaszErd k
tás
környezeti
Legeltetés
hatásának mérésére és szemlélteVáros
tésére, alkalmazása széles körben elterjedt. Ezt
a módszertant és
Energia
m u t at ó s z á m o t
Wackernagel és
Termelés
Rees dolgozta ki
Halászat
1996-ban, amely
alapján az ökoló-

giai lábnyom egy adott népesség fogyasztásának biztosításához szükséges földterület nagyságát mutatja
meg globális hektár mértékegységben kifejezve.
Kutatásunkban az ökológiai lábnyom indikátorával határoztuk meg
a magyar felnőtt lakosság élelmiszer-fogyasztásból
származó környezeti hatását a jövedelmi decilisekre.
Számításunkban a
K 105228
KSH Háztartási
PUB-I 114496
költségvetési és
é l e t kö r ü l m é n y
adatfelvételéből származó élelmiszer-fogyasztási statisztikáját használtuk fel, amely adatbázis 9055
háztartás reprezentatív, országos
adatfelvételére épül. A fogyasztási
adatokat kombináltuk az egyes élelmiszerek ökológiai lábnyom-adataival, amelyek a Global Footprint
Network Magyarországra vonatkozó adatbázisából származtak. Ez az
adatbázis a legtöbbet hivatkozott és
tudományosan a legelfogadottabb
forrása az ökológiai lábnyom-adatoknak. Az ökológiai lábnyom,
amelynek módszertana folyamato-
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san fejlődik, alkalmas eszköz arra,
hogy felhívja a különböző társadalmi csoportok figyelmét a környezetterhelésükre és az erőforrások végességére.

A legfels és legalsó jövedelmi decilis
ökológiai lábnyomának összehasonlítása

Élelmiszer-kategória

Jövedelmi decilisek
ökológiai lábnyoma

A kutatási eredmények alapján 0,57
globális hektár annak a földterületnek az értéke, amely egy magyar
felnőtt átlagos élelmiszer-fogyasztásának biztosításához 2013-ban szükséges volt. Az ökológiai lábnyom
nagy részét a húsok (29%), tej és tejtermékek fogyasztása adja (24%). A
cereáliák (16%), illetve zöldség- és
gyümölcsfogyasztás kisebb részarányt képvisel (8%). A lakosság körében alapvetően a húsalapú étrend a
meghatározó (61%). Az élelmiszerfogyasztásból származó ökológiai
lábnyom 17%-át a zsiradékok, míg
1%-át a cukor fogyasztása teszi ki,
miként az ábrán látható. Az egy főre
eső magyarországi ökológiai lábnyom értéke a nyugat-európai értékeknél kisebb, mivel a magyar lakosság élelmiszer-fogyasztásának
mennyisége alatta marad az európai
átlagnak.
A jövedelmi szint és az élelmiszer-fogyasztásból származó ökológiai lábnyom kapcsolatának
vizsgálata érdekes, mivel a magasabb jövedelem az elfogyasztott
mennyiséget növelheti, ugyanakkor a magasabb jövedelmi szinttel
rendelkezőkről
feltételezhető,
hogy az egészségtudatosabb életmód miatt élelmiszer-fogyasztá-

Legfels /legalsó
jövedelmi decilis
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1,1

suk mérsékeltebb.
Érdekes tendenciát mutat a következő oldalon látható ábra: az
élelmiszer-fogyasztásból származó
ökológiai lábnyom folyamatosan
növekszik a jövedelem növekedé-

sével egy bizonyos szintig, a nyolcadik jövedelmi decilistől kezdődően kisebb mértékben nő és alig
van különbség a csoportok között.
Megfigyelhető, hogy a cereáliák
fogyasztásának kivételével minden
élelmiszertípus esetén növekszik a
fogyasztás mennyisége és ebből
adódóan az ökológiai lábnyom értéke is a jövedelmi helyzet javulásával. A húsfélék fogyasztása, tojás- és tejfogyasztás esetén mérsékelt ütemben, a tejtermék, illetve
zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztása esetén azonban erőteljesebben
nő az ökológiai lábnyom értéke a
jövedelmi decilis növekedésével. A
cereáliák fogyasztása közel azonos
szintű ökológiai lábnyomot generál
minden jövedelmi csoportba tartozó fogyasztó esetén.
Az átlagos élelmiszer-fogyasztásból származó ökológiai lábnyomhoz
képest a legalsó jövedelmi decilisbe
tartozók lábnyoma 31%-kal kisebb,
míg a legfelső jövedelmi decilisbe
tartozóké 27%-kal nagyobb.
Az egyes élelmiszertípusok foCereáliák
Felvágottak
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Az átlagos ökológiai lábnyom szerkezete
Magyarországon

Cukor

gyasztásbeli különbségeinek vizsgálatára összehasonlíthatjuk az alsó és legfelső jövedelmi decilisbe
tartozók fogyasztását. A halfogyasztásból származó ökológiai
lábnyom 7,5-szerese, a gyümölcsfogyasztásból 4,4-szerese a legfelső
decilisben, a tejtermékfogyasztásból származó ökológiai lábnyom
négyszerese a legfelső decilisbe
tartozók esetén a legalsó decilis fogyasztásához képest. A gyümölcsfogyasztást részletesebben meg394
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Felvágottak
Cereáliák

A jövedelmi decilisek élelmiszer-fogyasztásból származó ökológiai lábnyoma

vizsgálva a következő gyümölcsök
esetében tapasztalható a legnagyobb eltérés a legfelső és legalsó
jövedelmi decilisbe tartozók ökológiai lábnyomának tekintetében:
sárgabarack, körte, őszibarack,
földieper.
Sokan azt tartják, hogy a jövedelem hiánya az egészséges élelmiszer-fogyasztás megvalósításának
akadálya. Az eredmények alapján
látható, hogy az élelmiszer-fogyasztás mennyisége folyamatosan
nő a jövedelem növekedésével, kivéve a leggazdagabb 20 százalékot. A legfelső két jövedelmi
decilist vizsgálva látható, hogy a
húsfélék, kenyérfélék, tojás és burgonya fogyasztásának ökológiai
lábnyoma kisebb, mint a nyolcadik
decilis esetében. Tehát nem fogyasztanak ezen élelmiszerekből
többet, míg a gyümölcs és zöldség
fogyasztása magasabb. A zöldségés gyümölcsfogyasztás növekedése
mellett a húsfogyasztás jelentős
növekedése is jellemző. A cukorés zsiradékfogyasztás mennyisége
is folyamatosan növekszik a nyolcadik decilisig, csupán a két legfelső jövedelmi decilis esetén tapasztalható csökkenés.
Összességében megállapítható,
hogy a jövedelem jelentős befolyásoló tényezője Magyarországon
az élelmiszer-fogyasztás szerkezetének és mennyiségének. Az eredmények azt mutatják, hogy csupán a fogyasztók legfelső 20%-a
tud egészségesebben táplálkozni
(nem növekszik a húsfélék, tojás,
cukor és zsiradék fogyasztása,

míg a zöldség- és gyümölcsfogyasztás magasabb). A közepes jövedelműek nem élnek a viszonylag magasabb jövedelem lehetőségével az egészségesebb élelmiszerfogyasztás megvalósítására, a
magasabb jövedelmet többletfogyasztásra használják fel. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás csak
kiegészítésként jelenik meg és
nem más élelmiszercsoport fogyasztása helyett.
Következtetések

A kutatás rávilágított arra, hogy
hazánkban is nagy szerepe lehet a
fogyasztóknak az élelmiszer-fogyasztásból származó környezeti
terhek mérséklésében. Magyarországon a kalóriabevitel 13%-kal
meghaladja az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) által ajánlott menynyiséget. Az élelmiszer-fogyasztás
egészségügyi ajánlásoknak megfelelő csökkentése kettős előnnyel
járhat: egészségügyi és környezeti
szempontból is kívánatos. A jövedelem emelkedése még a középosztály esetében is inkább az élelmiszer-fogyasztás mennyiségi növelésére ösztönöz, az egészséges
ételek hozzáadódnak, nem pedig
felváltják az egészséges ételeket. A
fogyasztók tájékoztatása és ösztönzése szükséges ahhoz, hogy az élelmiszer-fogyasztásuk megváltoztatásával kedvező egészségügyi hatásokat érjenek el, és ez a természeti
erőforrások mérsékeltebb használatához is hozzájáruljon.
CSUTORA M ÁRIA

A kókuszmag belsejében lévő üreget a
frissítő hatású, édeskés ízű, magas ásványianyag-tartalmú kókuszvíz tölti
ki. A kókusztej a kókusz belső, fehér
húsából, a koprából készül, amelyet lereszelnek, forró vízben áztatnak, majd
egy szűrőn átpréselik. A kókusztejnek
rendkívül magas a réz- és mangántartalma. Továbbá gazdag cinkben, kalciumban, magnéziumban és foszforban is.
Vastartalma segít megelőzni a vérszegénységet, s mivel jó káliumforrás, szinten tartja a vérnyomást. Vegetáriánusok és laktózérzékenyek is fogyaszthatják.
A kókusztej egyik legjelentősebb öszszetevője a kókuszolaj, amit táplálkozástudományi szakemberek előszeretettel ajánlanak rendszeres fogyasztásra. Tudományos vizsgálatok támasztják alá a kókuszmag olajában 43%-ban
jelen lévő közepes láncú telített zsírsav,
a laurinsav antimikrobiális hatását. A
kókuszzsír telített zsírsavtartalma
90%, ennek ellenére közepes lánchoszszúságú molekulái miatt jobb élettani
hatásokkal rendelkezik, mint bármelyik közönséges étolaj, vagy részlegesen hidrogénezett növényi zsiradék. A
szűrt kókuszzsír stabil szerkezetének
köszönhetően többszöri felmelegítés
után sem keletkeznek benne rákkeltő
anyagok. A benne található zsírsavak a
legtöbb gyomor- és bélbetegség esetén
is jól és gyorsan felszívódnak a szervezetben, kifejtve kedvező élettani hatásaikat, emellett a kókuszzsír valamenynyi epe- és májprobléma esetén
én is segítséget nyújt az egészség visszaszerzéséhez. Az anyagcsere gyorsításával a
termék megemelheti a testhőmérsékletet, így segíti azokat, akik az alulműködő pajzsmirigy olyan tüneteitől szenvednek, mint a fáradtság, a hideg végtagok, a székrekedés és a tompa agyműködés.
Az extra szűz kókuszolaj jellegzetessége az erőteljes kókuszos íz és illat, sárgás szín, míg a szűrt kókuszolaj finomított, tisztított és szagtalanított. Ez
utóbbi konyhai felhasználása kedveltebb, hiszen tökéletesen helyettesíti a
különböző zsírokat.
M AROSI K INGA
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INTERJÚ L

RINCZ ANDRÁSSAL

a hét kutatója

MOLEKULÁRIS
MESTERLÖVÉSZET
Eheti interjúalanyunk, L rincz András a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának (MTA TTK)
Anyag és Környezetkémiai Intézetében (AKI) dolgozik.
Olyan kisméret biológiai „csomagokkal”, azaz liposzómákkal foglalkozik, amelyek segítségével célzottan a rákos
daganatokba lehet hatóanyagokat eljuttatni. Eredményeik
hozzásegíthetnek olyan gyógyszerhordozók el állításához,
amelyek segítségével hatékonyabbak lehetnek az alkalmazott gyógyszerek és jóval kisebbek lehetnek a kemoterápia
mellékhatásai.
BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE

– Mi a célja a Biológiai Nanokémia
Kutatócsoportnak, amelyben dolgozik?
– Missziónk orvosi alkalmazású
nanopartikulumok, nanorendszereknek
a preparálása, fejlesztése és jellemzése gyógyszerhordozás, illetve képalkotás céljából. A „nano” a milliméter egymilliomod részét jelenti – a
gyógyszerhordozó
partikulumok
(részecskék) esetén a 40 és 120 nanométer közti mérettartomány fontos
számunkra. Az ilyen méretű részecskék tudnak a passzív célzás során
feldúsulni a daganatok belsejében.
– Milyen tudományterületek kutatói
működnek együtt a csoportban?
– Kutatócsoportunk sok tekintetben
egyedülálló, például abban, hogy interdiszciplináris kutatást végzünk, és
nagyon sokféle tudományterület
képviselteti magát. Vannak fizikusok, vegyészek, modellező matematikus, én pedig biológusként veszek
részt a munkában. Szükség van a
preparálás, a megpreparált nanoparti ku lumok karakterizálása mellett
az adott hordozóknak a kipróbálására, illetve biológiai tesztelésére is.
– Liposzómákkal dolgoznak. Mit
jelent ez a kifejezés?
396
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– A liposzómát egy foszfolipid-kettősréteg membrán által burkolt
gömbként, zsákként lehet elképzelni, amelyeknek az átmérője 40 és
120 nanométer között van. Ezeket
nagyon régóta ismerik és használják,
például a kozmetikában. A gyógyászatban már több, mint 30 éve kutatják a liposzómákat, és ma is az
egyik legjobban működő, legköltséghatékonyabb nanoparti ku lumokként tekintünk rájuk.
– A szervezetünkben is vannak ilyen
részecskék?
– Igen, bár ezeket vezikuláknak
hívjuk inkább.
– Önök pedig mesterségesen készítenek hasonló liposzómákat.
– Mesterségesen is, de a természetes
vezikulákat is vizsgáljuk, például
izolálunk sejtek által előállított úgynevezett exoszómákat. Az exoszómák nagyon hasonlóak a mesterséges nanoliposzómákhoz. Foszfolipidkettősrétegből álló kis gömbök, melyeket membránjukban levő fehérjék
stabilizálnak. Ez egy új paradigmát
jelent a sejtek közötti kommunikációban. Kiderült ugyanis, hogy a sejtek ilyen exoszómákkal képesek

2015/13

egymás fehérjeszintézisét, jelátvitelét befolyásolni. Ezek akár gyógyszerhordozó célra is felhasználhatók.
Sokat tanulunk az exoszómáktól, a
természetes vezikuláktól abban a tekintetben, hogy hogyan kell jó biológiai célú gyógyszerhordozó nanoliposzómát, vezikulát létrehozni.
– Ön konkrétan azon dolgozik, hogy
a liposzómákkal hogyan lehet a rákos sejtekhez eljuttatni a gyógyszert.
– Az ötlet nem új, már hosszú évek óta
dolgoznak ilyesmin. Azonban tudni
kell, hogy van még hova fejleszteni a
liposzómákat. Olyan adalékanyagokat
fejlesztünk, amelyek multifunkciós
hatásúak. Elősegítik a liposzóma méretbeállítását, stabilitását, formulálását.
Ezenkívül ennek az adalékanyagnak
feladata lesz még az is, hogy növelje a
gyógyszer hatékonyságát, illetve csökkentse a daganatsejtekre jellemző
gyógyszer-rezinsztenciát is. Ezek a daganatellenes vezikulák az úgynevezett
EPR-jelenség miatt képesek feldúsulni
a daganatban.
– Mit takar az EPR kifejezés?
– Az Enhanced Permeability and
Retention szavakból áll össze. Ez azt jelenti, hogy a daganatok ereket növesz-

tenek a saját jobb tápanyagellátásuk anyagokkal annak érdekében, elektronmikroszkópos képét, akkor
érdekében. Ezek a daganatos erek hogy ezeket a hordozókat döntően sok daganat esetében egyáltalán
kórosak. Az ereket belülről borító a daganatos sejtek vegyék fel. nem találunk ilyen „ablakokat”, de
sejtrétegen, az endotélen nyílások Ilyen lehet például a folsav, ugyan- feldúsulás mégis lehetséges. Ugyanvannak. A daganatban lévő erek át- is egyes daganattípusok a folsav- akkor nem pusztán az endotélnek,
eresztőek a száz nanométer alatti receptorokat nagy mennyiségben hanem a bazális membránnak is áttartományra, így a liposzómák át fejezik ki. Daganatra jellemző eresztőnek, lyukasnak kell lennie, iltudnak jutni rajtuk. Ugyanakkor az sejtfelszíni fehérjék ellen esetleg letve az a mögött lévő úgynevezett
egészséges erek falán nem tudnak ellenanyagokat lehet felhasználni pericita rétegnek is. Ez pedig összesáthaladni. Emiatt a liposzómák dön- még a célzáshoz, amelyet a ségében már a hordozóhoz képest
tően a daganatban fognak felgyűlni. liposzóma felszínére köthetünk. igen vastag réteg, amit a
nanopartikulumnak át
Ezenkívül az egészsékellene, hogy járjon.
ges szövetben van
Sok esetben ezt miklimfatikus elvezetés,
roszkópi képeken telazonban a daganatos
jesen inertnek, egysészövetben nincs ilyen,
gesnek láttuk. Mégis
illetve károsodott, így
lehet dúsulás, tehát
tehát ami bejutott az
más mechanizmusok
interstíciumba, azaz a
is szerepet játszanak a
sejtek közötti térbe a
feldúsulásban. A hordaganat belsejében, az
dozó sok elvárásnak
jóval tovább képes ott
kell hogy megfeleljen
is maradni. Ha valahiszen azontúl hogy
milyen festékkel vagy
más
nyomkövető Fluoreszcensen jelölt nanorészecske dúsulása egér daganatban in vivo és ex vivo. feladata a hatóanyag
anyaggal megjelöljük A képen azt látjuk, hogy két héttel az oltás után egészséges szervekb l – tüd b l, keringésben tartása és
ezeket a hordozókat, májból – kiürültek a hordozók, és csak a daganatban vannak nagy mennyiségben, annak lokális célzása,
akkor nyomon tud- illetve a vesében figyelhetünk meg jelet, mivel az folyamatosan üríti a hordozókat. önmagában a hordozó

A fagyasztva tört mintán készült transzmissziós elektronmikroszkópos
felvételen liposzómák láthatók. Megfelel adalékanyag

Lipid nanocs , FF-TEM felvétel

Erre is van példa.
A passzív célzás
lehetnek a kés bbi kutatásaink során.
az maga az EPR.
– Hogyan majuk követni a hordozó úgynevezett gyarázza az EPR jelenségét a tubiodisztribúcióját, azaz eloszlását a szer- dományban jelenleg uralkodó nézet, illetve miben vitatható ez az
vezetben, szövetekben.
– Egy vegyületet hogyan lehet cé- elképzelés?
– Az EPR-elképzelés azt állítja,
lozni?
– Az EPR a passzív célzás alapja. hogy a daganatos erek átjárhatók,
Aktív célzásról akkor beszélhe- és hogy az endotélsejtek kapcsolatünk, amikor a hordozót megje- tai meggyengülnek, ezért átereszlöljük különböző molekulákkal, tőek lehetnek. Azonban ha megre ceptorli gandok kal vagy ellen- nézzük a daganatok szöveti, akár
megválasztásával olyan lipidkonstrukciókat érhetünk el, amellyel
például lipid-nanocsövek jöhetnek létre, amik szintén érdekesek

nem lehet toxikus, nem lehet
immunogén (illetve ezeknek tolerálható szinten kell maradniuk), lehetőleg biológiailag lebomlónak
kell lennie, és feladata elvégeztével
ki kell ürülnie a szervezetből. Láthatjuk hogy a hordozófejlesztés
sokrétű, számos kihívást rejtő feladat. Kollégáimmal azon dolgozunk hogy a kérdések tisztázásával
hatékony
és
korszerű
nanoméretű gyógyszerhordozókat
hozzunk létre.
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

TUMORSEJTEK
SZELEKCIÓJA
A modern orvostudomány történetének egyik legnagyobb kihívása a rák „ellenszerének” megtalálása. Korunk gyógyszeripara a népbetegségek hatékony kezelésére rendezkedett be, és ebben
rendkívüli sikereket ért el a múlt század folyamán, a rák azonban önmagában csupán gy jt fogalom,
nem pedig konkrét betegség – számtalan különböz daganattípus létezik, melyek genetikai háttere
egyedi, eltér , ennek megfelel en egyedi kezelésekkel gyógyíthatók csak sikeresen.
daganatos betegségek megjelenési formái, típusai és
lefolyásuk is rendkívüli
változatosságot mutatnak, a megbetegedések genetikai és epi geneti kai okai pedig még ennél is sokrétűbbek. A kevés közös tulajdonság egyike az, hogy a daganatok mindig saját testi sejtjeinkből
alakulnak ki. Ehhez olyan mutációknak kell keletkezniük, amelyek
öröklődve fennmaradnak az utódsejtekben, és azokban valamilyen
szelekciós előnyt biztosítanak, például a programozott sejthalál gátlásával vagy a proliferáció serkentésével. A kialakuló tumorokban a
kontakt gátlás hiánya és a gátolt
apoptózis miatt a sejteknek az

A

egészségestől merőben eltérő szöveti környezetben kell
megküzdeniük a helyért, az
oxigén- és tápanyagellátásért. Szomatikus evolúció
zajlik, amelynek során azon
sejtek fognak túlsúlyba kerülni, amelyek a legkedvezőbb túlélést, fitneszt mutatják az adott daganat
mikrokörnyezetében.
A sejtjeinkben előforduló
számtalan mutációt a fenti
elv alapján két nagy csoportra lehet osztani: azokat, amelyek szelekciós
előnyt biztosítanak a rákos szövetben, driver mutációknak nevezzük, míg azokat, amelyek megléte

els dleges tumor

metasztázis 1.

metasztázis 2.

normál driver
sejt mutáció
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további mutációk

a tumor szempontjából nem jár következményekkel, passenger mutációknak – ezek száma általában jóval nagyobb, így megnehezítik a
driverek azonosítását. A tumorokat alkotó sejtek genetikai állománya ezért heterogén, időben előrehaladva pedig nagyban változik.
Nem gyakori, azonban előfordulhat, hogy egy adott mutáció a
tumorevolúció korai szakaszában
nélkülözhetetlen a daganat kialakulásához, fejlődéséhez, kéTumorsejtsőbb azonban elveszítheti
evolúció
driver szerepét, ezért kései
stádiumban, illetve áttétekben már nem azonosítható. További problémát jelent, hogy a különböző terápiák növelhetik a szöveten belüli szelekciót – a kezelés hatására a gyengébb, kevésbé
ellenálló tumorsejtek pusztulnak
el, míg a „fittek” túlélve áttéteket
képezhetnek; ezek az áttétek pedig
már jobban ellenállnak az ismételt

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

kezelésnek – hasonlóan ahhoz,
ahogy egy-egy növényvédő szer
következetes és állandó használata
pusztán az ellenállóbb kártevők
térhódítását okozza.
A rák kialakulásáért felelős mutációk – és ezzel gének – azonosítását tehát nehezíti a daganatok
sokfélesége szövet, DNS-állomány, sőt epigenetikai mintázat
szerint, valamint az adott daganat
stádiuma és az alkalmazott kezelés. A driver mutációk azonosításá-

hoz minden daganattípusnál nagy
mintaszámra van szükség, lehetőleg eltérő stádiumokból, valamint
a mutációk átfogó, technikailag
egységes detektálására. Az elmúlt
években a nagy áteresztőképességű
DNS-szekvenáló módszerek elter-

jedése ebben nagy segítséget nyújtott, azonban ezek a költségek drámai csökkenése mellett is csak korlátozottan használhatók nagy
mennyiségű minta esetén. Több
ezer beteg vizsgálatához ezeket a
nagy érzékenységű módszereket
érdemes a konvencionális PCR és
microarray alapú genetikai tesztekkel kombinálni, illetve olyan
célzott régiókra szűkíteni a keresést, amelyek korábbi felmérések
alapján nagy eséllyel tartalmaznak
driver mutációkat. Ezzel a
megközelítéssel a kellő pontosság és a megfelelően nagy
mintaszám már biztosítható,
azonban a teljes génállományt
átfogó, széles körű vizsgálatok
száma továbbra is alacsony a
költségek és az adatfeldolgozási nehézségek miatt.
Egyes ráktípusokban már ismertek kulcsfontosságú driverek, az imatinibtirozin-kináz
inhibitor például krónikus
mieloid leukémiában a BCRABL fúziós terméket célozza jó
terápiás hatásfokkal, a gefitinib
EGFR-gátló (epidermális növekedési faktor receptor) pedig tüdőrák
esetén lehet hatásos. Sajnos azonban
a rák sokféleségéhez képest elenyészően kevés azon esetek száma, ahol
már ismertek a fontos mutációk,

azok fehérjeszintű hatása
és az annak megfelelő
gyógyszer is. A legújabb
vizsgálatok egy-egy vesetumorban 2-15 jól elkülöníthető daganatos sejtpopulációt fedeztek fel, míg
a belőlük keletkező áttétekben már 70%-ban eltérő genetikai variációk fordultak elő, mindez egyegy beteg szervezetén
belül. A különféle szomatikus mutációk azonosítását a nagy áteresztőképességű módszerek esetén főképp a PCR-amplifikációs
lépésekben adódó hibák, a
GC-tartalom befolyásoló
hatása, valamint a repetitív genomi régiókban jelentkező térképezési hibák
nehezítik, amelyek fals
pozitív- és negatív eredményeket is
adhatnak. Emellett gyakran nem áll
rendelkezésre becslés a minta tisztaságáról, tehát hogy a DNS-tisztítás
során a mintában milyen volt az
egészséges és tumoros sejtek aránya
– ez nagyban befolyásolja a detektálható genetikai variancia arányát. A
genetikai térképezést nehezíti, hogy
a legtöbb tumorsejt aneuploid, tehát
nem a várt mértékű jelet kapjuk bizonyos genomi szakaszról, valamint
a rövidebb deléciók, mismatchek
mellett fontos a nagyobb méretű
kromoszomális átrendeződések, a
strukturális variánsok szerepe is, amelyek felderítése csak különböző
szekvenálási technikák kombinációjával lehetséges, ami ismét növeli a
költségeket.
Jelenleg nincs elfogadott, egységes elemzési eljárás a tumoros minták genetikai varianciájának értékelésére – ebben várhatóan segíteni fog, ha a különböző, jelenleg
rohamosan és eltérő ágakon fejlődő szekvenálási technikák között
hosszú távon konszenzus alakul
ki, valamint a technikai akadályok leküzdésével átkerül a hangsúly az adatok elképesztő ütemű
felhalmozásáról a szisztematikus
feldolgozás és az összefüggések
alaposabb megértése felé.
O LÁH P ÉTER
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S Z E I Z M O L Ó G I A I K ATA L Ó G U S

FÖLDRENGÉSSOROZATOK,
AMELYEK MEGRÁZTÁK HAZÁNKAT
Nógrád megyét és a Mátraalját 2013-óta többször is földrengések rázták meg. Többekben felmerült
a kérdés: miért van ennyi érezhet rengés mostanában hazánkban? Rendesen nem is kellene, hogy
legyenek? Netán ébredeznek a rég kihalt vulkánok?

M

agyarország szeizmicitása szórtnak mondható. A földrengések
nem kötődnek jól látható vetőkhöz, mégis tektonikus eredetűeknek tekintjük őket. Tektonikus földrengésről
akkor beszélünk, amikor a találkozó kőzetlemezek hirtelen elmozdulnak. A lemezek egymáshoz képest eltérő irányú és
sebességű mozgása miatt folyamatosan
feszültség halmozódik fel, amely nagy része ilyenkor rugalmas hullámok formájában oldódik ki.
Mivel a lemezmozgások, vagyis a „kontinensvándorlás” állandó folyamat, a tektonikus feszültségek újból és újból elérik
azt a kritikus értéket, amikor a plasztikus
deformációk már nem tudják elnyelni
azokat, és újabb földrengések pattannak
ki. Ennek sajnos sem a pontos helyét, sem
az időpontját, sem a méretét nem tudjuk
KISLEXIKON

Omori-törvény: A törvényt Omori Fuszakicsi
japán kutatóról nevezték el, aki az utórengésekkel kapcsolatos megﬁgyeléseit 1894-ben
publikálta. Ezek szerint az utórengések száma gyorsan lecsökken, aminek üteme fordítottan arányos a f rengést l eltelt id vel, azaz
a rengés utáni napon feleannyi rengés várható, mint a f rengés napján, egy hét múlva pedig hetede. A módosított Omori-törvény megadja az utórengések számát a f rengést l eltelt id függvényében: K

n(t ) =

(c + t ) p

A képletben c és K konstansok. A c id eltolás azt fejezi ki, hogy a rengést követ legkorábbi id szak még nem mutat stabil csökken tendenciát, s t eleinte még növekszik az
utórengések száma, a p paraméter pedig
módosítja a lecsengés mértékét.
Båth törvénye: Marcus Båth (1965) svéd
szeizmológus törvénye szerint a legnagyobb
utórengés mérete nem függ a f rengés méretét l, hanem kb. ~1,1 és 1,2 körül mozog.
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A Kárpát-medence és környezetének földrengései 456–2014 között

előre megmondani, de állandó velejárói
bolygónk életének. (Léteznek még üregek beszakadását vagy vulkáni tevékenységet kísérő földrengések, illetve bányaművelés alá eső vagy vízerőművek felduzzasztását érintő területekkel kapcsolatos rengések).
Zajosabb és
csendesebb térségek

Könnyű helyzetben vannak
a meteorológusok – mondhatnánk –, mert számtalan
műhold pásztázza a Föld átlátszó légkörét, ahonnan
elég pontos ismeretet kapnak az aktuális légköri viszonyokról, és sok esetben
hajszálpontos előrejelzést is
tudnak adni. A New York-i
január 26-i „nagy” havazást
azonban elszámolták, a beígért 1 méteres hó nem esett

2015/13

le – a hiba az alkalmazott modellel volt.
Ezzel szemben a Föld mélyén több 10
kilométer, esetleg több 100 kilométer
mélyen (ami a hipocentrum forrása)
nem ismerjük a kőzetek plasztikus deformációjának paramétereit, nincsenek

Az el - és utórengések által érintett terület sugara
és a hozzájuk kapcsolódó napok száma a f rengés függvényében
(ZSÍROS TIBOR NYOMÁN)

F rengés
magnitúdója

Érintett terület
sugara (km)

Utórengés
várható
(napig)

El rengés
megel zi
(nappal)

≤ 1,8
1,9-2,7
2,8-3,3
3,4-4,0
4,1-4,7
4,8-5,4
5,5-6,1
≥6,1

5
10
15
20
25
30
34
40

1
2
5
30
130
260
650
850

1
1
1
2
4
10
15
30

en

s
i
)

Ismeretlen fest fogadalmi képének részlete,
amelyet az 1763-as földrengés ihletett

Földrengések mérete és intenzitásának kapcsolata, kiemelve néhány

1763-ban
az
egyik legerősebb
logaritmikus skála; egy fokozatnyi emelkedés 33-szoros energianövekedést magyarországi ismert földrengés
jelent. Az ábra jobb oldalán a földrengés magnitúdó-skálájához kapcsolódó
pattant ki, nagyEMS- (European Macroseismic Scale) intenzitás skálája fut, ami a rengés
sága M~6,1–6,3
tárgyakra, épületekre, emberekre ható felszínen érezhet hatását jellemzi.
körül lehetett. A
átfogó mérési adataink onnan, így másik két jelölt terület Nógrád megyénem tudjuk követni a kőzetek feszült- ben Iliny és Mátraalján Heves és Tenk
községek környéke, ahol 2013-ban erős
ségviszonyait.
Mégis, ha térképen ábrázoljuk a Ma- és közepes méretű rengések pattantak
gyarországon és környezetében 456 és ki. Iliny térségében 2014-ben és 20152014 között kipattant földrengéseket, ben további érezhető rengések is töregyértelműen kijelölhetők földrengések- téntek. A hevesi rengéssorozat azért is
ben gyakoribb és csendesebb területek. érdekes, mert itt, Heves 10 kilométeA legtöbb földrengés a Balaton északke- res sugarú környezetében korábbról
leti részétől Komáromig húzódó terüle- nincs ismert rengés a katalógusban!
ten, valamint a Börzsönytől a Bükk
Magányos rengések
hegységig húzódó szélesebb sávban fordult elő, de Kecskemét és Békés epicent- Egyáltalán mekkora a legnagyobb renrummal az Alföldön is több rengés be- gés, amelyre számíthatunk hazánkban?
következett. Az ábrán az M<2 rengése- S mekkora utórengések követhetik a főket kékkel jelöltük, ezek azok az esemé- rengéseket? A földrengés-katalógus elnyek, amelyeket már csak műszerek ső ismert eseménye 456-ban történt az
észlelnek, emberek képtelenek felfi- akkori Savaria (ma Szombathely) terügyelni rájuk. Három területet külön is letén, erőssége körülbelül M~6 lehetett.
kiemeltem a térképen, ahol a főrengé- Ilyen méretű eseményre egy Kárpátseket jellemzően számos utórengés is kö- medencényi területen nagyjából 220
vette. Az egyik Komárom térsége, itt évente lehet számítani (1456 óta nyolc
jelent sebb hazai földrengést. Baloldalon a földrengés jól ismert Richterskála értéke látható. A magnitúdó a földrengés energiáját kifejez

Néhány nagyobb rengést követ el - és utórengések mérete és ideje

Epicentrum
helye és ideje

F rengés
(M)

El rengés
(M)

Legnagyobb
utórengés (M)

Összes ismert
utórengés száma

Komárom: 1763.07.28
Mór: 1810.01.14
Eger: 1925.01.31
Dunaharaszti: 1956.01.12
Berhida: 1985.08.15
Oroszlány: 2011.01.29
Heves: 2013.04.22
Iliny: 2014.01.19

~6,1-6,3
5,4
5,0
5,6
4,9
4,5
4,8
4,2

3,5 (1 nap)
3,9 (1 nap)
3,7 (10 perc)
1,1 (1 nap)
3,2 (15 perc)

3,5 (5 nap)
4,9 (4,5 hónap)
3,5 (37 nap)
3,9 (6 nap)
4 (6 óra)
2,7 (2 nap)
2,9 (26 nap)
1,7 (2 nap)

32
81
53
289
215
286
43
11

M>6 rengés pattant ki, természetesen
nem ilyen szabályos időközökben). Egy
dunaharaszti méretű rengés (M=5,6)
50-60 évente fordulhat elő. Az elmúlt
20 év rengései alapján évente 10 olyan
földrengés keletkezik, amely az epicentrum környékén már jól érezhető,
de károkat még nem okoz, mivel
gyenge, M~2,5–3,0 magnitúdójú, és
évente mintegy 75, csak műszerekkel
észlelhető M≤2 rengés történik.
Nos, a szeizmikus veszélyeztetettség
valószínűségi módszere alapján, ami a
katalógus adataira és tektonikai ismeretekre épül, a legnagyobb rengés legvalószínűbben M~6,1–6,7 körül lehet a
Kárpát-medencében. A főrengéseket
követő utórengések száma általában
gyorsan lecseng, ennek üteme fordítottan arányos a főrengéstől eltelt idővel. A
rengés utáni napon feleannyi rengés
várható, mint a főrengés napján, és tíz
nap múlva pedig a tizede az Omoritörvény alapján. Az utórengésekre jellemző, hogy annál nagyobb területet
érintenek, minél nagyobb volt a főrengés mérete. Látható, hogy a komáromi
M~6,1–6,3 méretű rengést több mint 2
évig követhetik olyan rengések, amelyek még e rengés utórengéseinek tekinthetők. Ellenben előrengésének a főrengést megelőzően csak 30 napon belül kipattant eseményeket tekintjük. A
Kárpát-medence eddigi földrengéseire
alapozva – Zsíros Tibor munkája nyomán – foglaltuk össze, hogy milyen
méretű főrengés esetén hány napig várható még utórengés, illetve hány nappal
előzhetik meg előrengések.
Néhány nagyobb hazai rengés esetén
részletesen is bemutatjuk, hogy mekkora
volt a legnagyobb elő-, illetve utórengés,
és az mennyivel előzte meg, illetve kö-

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /1 3



401

Apró iszapvulkánok a 2011. évi christchurch-i földrengés bekövetkeztekor

vette a főrengést. Láthatjuk, hogy
nem mindig történt előrengés, de ha
igen, az egy napon belül előzte meg a
főrengést. A legnagyobb utórengés
pedig 1-2 nap és hónap közötti időszakban követte a főrengést. A főrengés és a legnagyobb utórengés mérete
között a különbség Båth törvénye alapján állandó, és nem függ a főrengés
méretétől, hanem mindig ≈1,2. Ezt a
törvényt nem teljesen „tartják be” a
hazai utórengések, átlagosan 1,7 magnitúdóval volt kisebb a legnagyobb
utórengés, mint a főrengés.
Érdekes megfigyelés, hogy a Kárpátmedence földrengései abból a szempontból is szórtnak tekinthetők, hogy
a rengések körülbelül 4/5-e nem kapcsolódik egymáshoz elő-, fő és utórengések sorozatában, hanem „magányos” eseménynek tekinthetők.
A föld megnyílt

Szeretném kiemelni a földrengés által
okozott károkat befolyásoló fő tényezők közül az épületek szerkezetét és a laza talaj hatását. A komáromi rengés
esetében a földrengés sokkal több áldozatot is követelhetett volna, ha a
térségben élő parasztok nem egy ősi
építészeti technika szerint építkeztek
volna. Lakóházaik alapanyaga vályog
és fűzfavessző volt, amelyeket fél méterenként vertek le, majd vesszővel
összefűzték azokat, a kémények pedig
az alap felé fokozatosan szélesedtek,
ezért stabilak voltak az oldalirányú
rezgésekre. A Mária Terézia által készíttetett kárfelmérő jelentésből tudjuk
megbecsülni az akkori rengés méretét.
Az épületek harmada elpusztult, komoly sérülést szenvedett a város épületeinek 54 százaléka, csupán a 9 százaléka maradt sértetlen. A boltíves épületek mind megsérültek. A második,
1784-ben bekövetkezett nagy rengés
(M=4,2) után a városvezetés nem engedett egyemeletesnél magasabb és
boltíves házakat építeni. Amelyik ház
jelenleg boltíves, az 1783 előtt épült.
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Dunaharaszti feldagadt homokja az M5,6 er sség rengést követ en

Az 1763-as földrengés ihlette meg
Frauenkirchenben (Burgenland), a Szűz
Mária-kegytemplomban látható beszédes festmény alkotóját. Leírások szerint
63 személy lelte halálát az ottani romok
alatt, 102 személy pedig megsérült: „a
romok alól még aznap 63 holttestet ástak
elő, 102-őt pedig, kik sebesülésükben haltak
meg, eltemettek”. Meglehet, ezek a számok csak a római katolikus áldozatokat
jelentették. A helyi görögkeleti templom történetében is találtak arra adatokat, hogy hívei között is voltak halálos
áldozatok, és akkor a protestáns egyházak anyakönyvi adatai ebben még nincsenek benne. Talán 200–300 halálos
áldozata lehetett e földrengésnek.
Jelenleg az Európai Unió országaiban
egységes földrengés-szabvány – az
Eurocode 8 – van érvényben, mely részletesen meghatározza a földrengésbiztos
tervezés módszereit különböző építmények esetében. Minden építményt úgy
kell tervezni, hogy az általában 50 évben meghatározott élettartama alatt
komolyabb szerkezeti károsodás nélkül
kibírjon 10 százalék valószínűséggel
előforduló földrengést.
Nagyon tanulságos, hogy a Kárpátmedence M>5 méretű földrengései
esetén megfigyelték a talajfolyósodás jelenségét. A laza, homokos, iszapos talaj
és a magas talajvízszint kedvez e jelenség kialakulásának. Ilyenkor az erős
rázkódás hatására a laza, szemcsés
anyagok tömörödni kezdenek, a bennük levő hézagok térfogata ezért lecsökken. Ha a pórusok vízzel telítettek,
és a víz nem tud elszivárogni, a pórusvíz nyomása fokozatosan nő. Amikor
ez eléri a bezáró kőzetnyomás értékét,
akkor megszűnik a szemcsék közötti
tapadás, és az anyag úgy kezd viselkedni, mint egy sűrű, viszkózus folyadék.
Ez történt Komáromban az 1763-as
rengés során is. A leírások szerint a föld
a város több utcáján megnyílt, leginkább a Dunához közel. A Vág-Dunánál kénköves vizet, azután hamuszínű
barna homokot hányt ki a föld belsejé-
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ben forrongó vulkanikus erő. A Duna
árterén pedig apró iszapkúpok keletkeztek. Olyasmit láthattak a korabeli
megfigyelők, mint az új-zélandi
Christchurch lakói 2011-ben egy, a komáromihoz hasonló méretű (M=6,3)
rengés következtében. „Némely helyeken mindjárt víz ütötte ki magát, amely,
mint írják, csudálatos fövenyeket hozott
magával” – számoltak be a hazai, komáromi eseményről a korabeli leírások. Fenti képünk a dunaharaszti
földrengés után készült homokgejzíreket mutatja: „a városban való kutakból a Vizek a föld alá szállottak és
hellyekben annyira feldagadt a feketés
homok, mint annak elötte valának a vizek bennek”. A hazai tapasztalatok
szerint kedvezőtlen talajviszonyok
esetén a földrengés 20–50 kilométeres
környezetében lehet talajfolyósodásra
számítani.
Mit kell tenni?

Fontos, hogy földrengés esetén a lehetőségekhez mérten őrizzük meg nyugalmukat. Az épületekből való pánikszerű menekülés a földmozgás ideje
alatt nem tanácsos, ugyanis a lehulló
vakolatdarabok és cserepek, valamint a
ledőlő kémények komoly sérüléseket
okozhatnak. A legjobb stratégia ilyen
esetekben a masszívabb asztalok, ágyak
alatti elrejtőzés lehet. A földmozgás elmúltával ellenőrizni kell a gáz-, víz-, illetve elektromos hálózat állapotát és sérülésük esetén gondoskodni kell ezek lezárásáról. Az oroszlányi rengés esetében
2011-ben a mobil telefonszolgáltatás rövidebb ideig nem volt elérhető, de az internet igen.
Jó tudni, hogy a biztosítók az V-ös fokozatnál erősebb rengések esetén fizetnek, ezért ennek meghatározása nagyon
fontos. Kérdőívek kitöltése alapján határozható meg, hiszen egy rengés hatása
helyről helyre változik, és sokféle körülmény módosítja, például a fészekmélység, a talaj, az épület szerkezete.
KISZELY MÁRTA

ADATOK ÉS TÉNYEK
Távközlési trendek a világban
%

Az internetet használók aránya földrészek, régiók szerint 2014-ben*

A genfi székhelyű, alapításának idén 80
74,8
150. évfordulóját ünneplő Nemzetközi
70
65,5
Távközlési Egyesület (International
Telecommunication Union – ITU) az 60
55,9
Világátlag: 40,4
ENSZ távközlésre szakosított szerve.
50
Az ITU 2014 novemberében immár
40,6
hatodik alkalommal tette közzé éves je- 40
32,4
lentését az IKT-szektornak a világban 30
tapasztalt fejlettségéről, fejlődéséről.
19,0
20
A kiadvány szerint a vezetékes telefon-előfizetések becsült száma a vilá10
gon 1,1 milliárd volt 2014 végén,
0
amellyel a Föld népességéhez viszoEurópa
Amerika
FÁK
Arab államok Ázsia és
Afrika
nyított aránya tovább csökkent, s a kéCsendes-óceáni
tezres évek során a legalacsonyabbá
térség
vált. A vezetékes telefonok csoportján
*A Nemzetközi Távközlési Egyesület becslése szerint
belül a szélessávú kapcsolatot biztosító
előfizetések száma (0,7 milliárd)
ugyanakkor 0,5 milliárddal több volt 2014 végén, mint is csak a háztartások 31%-a rendelkezett internetkapcso9 évvel korábban. A szélessávú kapcsolat elterjedésének lattal 2014 végén, szemben a fejlett országokkal, ahol
növekedése összefüggésben állhat az áralakulással, ami a 78%. 2014 végén – az egy évvel korábbinál 0,3 milliárd
2008–2013. években 70%-os csökkenést mutat. A vezeté- fővel több – 3,0 milliárd ember volt internethasználó a vikes telefonok visszaszorulásával egyidejűleg a mobiltele- lágon, 4,3 milliárd viszont nem. Az internetet nem haszfónia a harmadik évezred első évtizedében jelentősen nálók 90%-a valamelyik fejlődő államban él. A Távközlénőtt, a növekedési ütem a tízes években ugyanakkor már si Egyesület szerint az internethasználatot a világon jelenegyszámjegyű, ezen belül 2014-ben 2,6%-os volt, utóbbi tősen lehetne növelni, ha a postahivatalokban és a könyvaz elmúlt tíz év legalacsonyabb növekedése. 2014 végén tárakban ennek lehetőségét biztosítanák az érdeklődők
6,9 milliárd mobiltelefon-előfizetés volt a világon, nem számára. Az internet egyre nagyobb mértékű elterjedésésokkal kevesebb, mint az emberiség lélekszáma. Ez vel párhuzamosan a létrehozott internetes tartalom is száugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Földön majdnem mottevően növekszik. A világ vezető videófájl-megosztó
mindenki rendelkezett ilyen előfizetéssel: a fejlett orszá- oldalára, a YouTube-ra például percenként 100 órányi
gokban telítődött a piac, 2014 végén 100 emberre már 121 videót töltöttek fel 2014 elején, havonta pedig 1 milliárd
előfizetés jutott, míg világviszonylatban a mobiltelefon- ember kereste fel az oldalt, sokan közülük többször is. A
szolgáltatás igénybevételi lehetőségéből 2012 végén 450 legnagyobb és legszélesebb körben használt online
millióan ki voltak rekesztve. A piac leggyorsabban fejlődő enciklopédiának, a Wikipédiának pedig 2013 végén már
szegmense a szélessávú mobiltelefónia, a növekedést a fej- 30 millió szócikke volt elérhető a világ 287 nyelvén.
lett országokban a 3G-ről 3G+, a fejlődő országokban pe2012-ben a távközlési szektor bevétele a globális GDP
dig a 2G-ről 3G szolgáltatásra történő átállás idézi elő.
2,7%-a, 1881 milliárd dollár volt. (ÖsszehasonlításképAmi az internethasználatot illeti: 2014 végén a világon a pen: hazánk ugyanezen évi GDP-je 127 milliárd dollárt
háztartásoknak már 44%-a rendelkezett interneteléréssel, tett ki.) A távközlési befektetések 307 milliárd dollár érami az egy évvel korábbinál 4, a 2010 véginél pedig 14 tékűek voltak a világon, amely összeg valamelyest még
százalékponttal magasabb arány. 2014-ben a világhálót mindig elmaradt a válságot megelőző utolsó, 2008. évi
használó háztartások száma 9%-kal nőtt. A fejlődő orszá- szinttől (312 milliárd dollár). 2012-ben a bevételeknek
gokban tapasztalt növekedés mértéke (14%) számottevően 68, a befektetéseknek pedig 61%-a a fejlett országokhoz
meghaladta a fejlett országokra kialakultat (4%). A fejlő- kötődött. A fejlett országok részeszesedése a világtermedő országok esetében egy felzárkózási folyamatról van lésből 64% volt ugyanebben az évben.
szó, amit jól mutat, hogy a határozott növekedés ellenére
HERZOG TAMÁS
Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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Áprilisban már a nyári id számítás szerint

ÁPRILIS

jár óránk, az éjszakák kezdete ezért
jelent sen elnyúlik. A hónap során a
Nap 5 óra körül kel és fél 8 körül
nyugszik. Nézzük tehát, milyennek
látjuk az eget április 15-én éjjel 21
órakor!

A

téli csillagképek fényes csillagait már csak
akadálytalan horizont rálátással rendelkez
helyr l figyelhetjük meg a nyugati, délnyugati
égbolt alján. Alacsonyan áll már a Bika, a vöröses
szín Aldebarannal. Kissé felette az ötszög alakú
Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. Még
mindig a horizont környékét fürkészve, délnyugaton
találjuk az Oriont és a Nagy Kutya csillagképet, utóbbi a fényes Szíriusszal. Az Orion felett az Ikrek fényes
csillagpárja, a Castor és a Pollux fénylik. Ragyogásukat
messze felülmúlja a most éppen a közelükben, a Rák csillagképben elhelyezked Jupiter bolygó rendkívül fényes korongja.
Megfigyelését bármilyen távcs vel rendelkez k számára ajánljuk. Északnyugaton a Kassziopeia és a Perszeusz süllyed egyre
mélyebbre a horizonthoz a tavasz érkezésével. Felettük a nagy
Az égbolt képe
kiterjedés , de halvány csillagok alkotta Zsiráf csillagképet keres2015. április 15-én
hetjük. Az Ikrekt l keletre sorra következnek a jellemz en tavaszi
21 órakor
állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán és a Sz z. Alattuk, a
déli égbolt alján halvány csillagképek sorakoznak: az Egyszarvú, még megkísérelhet a felkeresése napnyugta után a délnyugati
az Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet felé horizont közelében, de láthatósága gyorsan leromlik. Fényessége
helyezkedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, 1,4 magnitúdó. A Jupiter a Rák csillagképben látható, mint igen
egészen magasan, a zenit közelében a Nagy Medve (Nagy Göncöl) felt n égitest. Az éjszaka els felében figyelhet meg, hajnalban
és a Hiúz helyezkednek el. Észak felé a Sárkányt, a Cefeuszt és a nyugszik. Fényessége -2.2 magnitúdó. A Szaturnusz jelenleg a
Skorpió csillagképben tartózkodik, éjfél el tt kel, az éjszaka
Kis Medvét (Kis Göncölt) kereshetjük.
A Vénusz még mindig az esti égbolt ragyogó fény égiteste (népi- nagyobb részében a délkeleti-déli égen látható. Fényessége
0,2 magnitúdó. Az Uránusz a Nap közelsées nevén Esthajnalcsillag). Láthatósága
tovább javul, a hónap elején még három, a A Vénusz, a Hold és a Fiastyúk együttállása ge miatt nem figyelhet meg, a Neptunusz
2015. április 20., 21., 22-én (kb. 20:30-kor)
hajnalban kel, a szürkületben kereshet
hónap végén majdnem négy órával nyuga délkeleti látóhatár közelében. Az égbolszik a Nap után. Fényessége -4.1 magnitúdó.
ton még jó néhány halványabb csillagokA Merkúr a hónap els felében a Nap közelÁprilis 22.
ból álló, kevésbé jellegzetes csillagképet
sége miatt nem figyelhet meg, 15-én újra
láthatunk, ezek megtalálásához azonban
megjelenik az esti nyugati ég alján. Ekkor
már csillagtérképre és egy kis türelemre
fél órával nyugszik a Nap után. Láthatósága
lesz szükségünk.
igen gyorsan javul, a hónap végén már majdÁprilis 21.
Vénusz
Szép együttállásban gyönyörködhetünk
nem két órával a Napot követ en nyugszik,
Aldebaran
április 20-án az esti égen, amikor a Vénusz,
idei legjobb esti láthatóságát adva. A fényes
a Fiastyúk és a Hold tágas hármasát csodáltelimerkúr, a sötét égen fényl félmerkúr és
Fiastyúk
hatjuk meg az esti égbolton. Már a szürkületa telivénusznál is nagyobb, hajszálvékony
Április 20.
ben érdemes megkeresni ket, ahogy egyre
merkúrsarló remek távcsöves célpontot
Hold
sötétebb lesz, úgy t nnek a fel a Fiastyúk
jelent árpilis-május folyamán. A Mars el csillaghalmaz csillagai is. A Merkúrt és
retartó mozgást végez a Kos csillagképben,
Marsot inkább a navigációs szürkületben, 20
kora este nyugszik, a hónap els felében

404



ÉLET

ÉS



TUDOMÁNY 2015/13

Fantáziakép az Apollo-13 parancsnoki moduljának robbanásáról

óra körül 5 fok magasan kereshetjük, a másik három égitest
magasan a horizont felett tartózkodik. 20:30-kor még a Hold
is 10 fok magasan van, így nagyon érdekes látvány lesz!
45 évvel ez el tt, 1970. április 13-án, a Hold felé vezet
út kétharmadának megtételekor hangozott el a híressé vált
mondat: „Houston, van egy kis problémánk”, amikor robbanás rázta meg az Apollo-13 rhajót. A balesetet a parancsnoki
rhajó egyik oxigéntartályának elektromos rendszerének hibája
okozta – egy zárlat miatt túlmelegedett a rendszer, amely végzetes
nyomásnövekedéssel járt, és a tartály robbanásszer en szabadult

Helyzetfelmérés a földi irányítóközpontban a baleset után

ugyanis a felvételek élessége nem volt megfelel , a távcs javításra szorult. A Hubble- rtávcs egy 2,4 méter átmér j paraboloid
f tükörrel rendelkezik, melyet hibás csiszolással szereltek be a
földi laboratóriumban. Az rbéli szervizelésre 1993 decemberében került sor, amikor az STS–61 küldetés során az Endeavour
rrepül gép rhajósai a HSP (High Speed Photometer) helyére

A Hubble képeinek javulása az els karbantartó repülés után.
A kép az M100 spirálgalaxist ábrázolja.

meg a túlnyomástól –, amely egy sor további járulékos kárt okozott.
Az rhajó elvesztette az oxigénkészletének jelent s részét, így
nem termel dött víz és elektromos áram a berendezések
endezések m ködéséhez, emiatt a háromf nyi személyzet; James Lovell, John
Swigert és Fred Haise rhajósok közvetlen életveszélybe kerültek.
Az Apollo–13 volt a NASA els komoly vészhelyzete, amelyben
mozgósítani kellett az irányítás vészhelyzeti kapacitását. Mivel az
rhajó nem tudott leszállni a Holdon, valamint a Hold megkerülése
is a felszínt l távolabb történt, mint bármelyik el z – vagy kés bbi – repülésen, ezért semmilyen fontosabb tudományos eredmény
nem született. Egyedül a mentési folyamat sikerét lehetett rögzíteni. Épp ezért a NASA vezetése „sikeres kudarc” min sítéssel
illette az expedíciót.
Egy másik áprilisi érdekesség, hogy az idén 25 éves Hubblertávcs els képei 1990-ben szintén kudarcról számoltak be,

rsétával végrehajtott szervizelés alatt a Hubble

beépítették a COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial
Replacement) korrekciós optikát, a Wide Field and Planetary
Camera (WFPC) helyére pedig a beépített korrektorral rendelkez
WFPC2 kamerát szerelték be. A korrekciós elemeknek köszönhet en a távcs vel készített képek min sége bámulatosan javult. A
Hubble egyébként a 25 év alatt még további négy nagyjavításon
esett keresztül, amelyek során fejlesztették detektorait valamint
cserélték a helyzetstabilizáló giroszkópjait. Az rtávcs zászlóshajó szerepét a jöv ben a James Webb rtávcs veszi majd át. A
Hubble-t a tervek szerint 2018-ban a Csendes-óceánba irányítva
megsemmisítik.

Lőrincz Henrik
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

kiállításunk témájául
200.
rovatunk szerzőit választottam, az amatőr fotóst.

Az eddigi közel 400 beküldőt
képviselik a kiállítottak, valamennyien akcióban ábrázolják
az evolúció új ágát, a Homo
photographust, aki továbbfejlesztette látószervét. Ez nem
csupán technikai berendezések
protézisszerű
kiegészítőként
használatában nyilvánul meg.
Tudjuk, a látás nem csupán optikai képalkotás, hanem az észlelet bonyolult, máig sem teljesen feltárt idegi feldolgozása.
Az appercepcio pedig izgalmas
lelki élmény, tele talánnyal, fölismerésekkel, asszociációkkal,
önvizsgálattal…
Az egyébként nem fontos,
hogy a fölszerelés csúcstechnika
legyen, cserélhető objektívekkel, de váltócipőnk jó, ha van.
H. J.
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3
4

5
1. O. R. – A természetfotós – Mórahalmon,
a Madarász-tónál készítettem ezt az életképet
2. H. J. – Önarc(árny)kép kalapban,
neoplatonista modorban
3–4. A–F. – Szavak és vizek apálya idején
– A konferencia szünetében kimentünk a
partra. Zsófi rajtakapott, és lekapott.
A szignálás lehet a közös monogramunk,
ami akár azt is jelentheti: AutoFocus vagy
inkább AlwaysFocused
5. V. Zs. – Önarckép régiségbolt kirakatában
– Velencében

SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
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L É L E K TA N I H A DV I S E L É S E K

HARC NÉLKÜL GY ZNI
Mez Ferenc, a Debreceni Egyetem tanára pszichológusként
foglalkozik a lélektani hadviselés vizsgálatával. A történelmi
események elemzése PSYOPS szempontból nemcsak katonai
okokból fontos, hanem a hétköznapi élet legkülönböz bb
területeire is hatással lehet. A gazdasági szféra, a marketing, a sport, a vállalatirányítás vagy akár a személyközi
kapcsolatok világa mind-mind potenciális színterei lehetnek a tervezett lélektani tevékenységeknek.

– Meg tudná fogalmazni pár mondatban, mit tekintünk pontosan
PSYOPS tevékenységnek?
– A PSYOPS a „psychological
operations” kifejezés rövidítése, ami a
NATO terminológiában a tervezett
katonai lélektani műveletekre utal. E
meghatározásban minden szónak lényeges szerepe van. A tervezettség
hangsúlyozása azért lényeges, mert a
katonai műveleteknek általában véve is van (nem tervezett, hanem vé-

használják, míg a PSYOPS
ideológiamentes, katonai
tevékenységeket jelöl. A
katonai lélektani műveletek esetében erre szakosodott, kiképzett egységek feladata a PSYOPS
tevékenységek észlelése,
elemzése is.
– Mióta beszélhetünk
PSYOPS tevékenységről?
– Általában véve vett lélektani hadviselésről az emberré
válás kezdete óta beszélhetünk: pontosabban
attól kezdve, hogy
egyik ősünk képessé
vált arra, hogy kifunEgy jutalmazást kilátásba
helyez felhívás az 1848/49es szabadságharc idejéb l

letlenszerű) lélektani hatásuk, a
PSYOPS esetében azonban előre
meghatározott katonai célok érdekében, jól definiált célközönség felé
irányuló, erre kiképzett katonai
egységek által végrehajtott műveletekről van szó. Napjainkban a lélektani hadviselést inkább politikai-ideológiai jellegű beavatkozásokra
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dálja, miként lehetne a
nonverbális és a verbális kommunikációt arra használni, hogy fizikai erejét kiegészítse, esetleg pótolni
tudja. A „lélektani
műveletek” fogalmának első említése 1945-ben E. M. Zacharias amerikai tengerész százados nevéhez kötődik. A fogalom az 1960-as évektől
terjedt el világszerte. A PSYOPS
mellett (helyett) 2010 óta egy új fogalom, a MISO (Military Information
Support Operations, Katonai Információs Támogató Műveletek) kezd
egyre nagyobb teret nyerni az USA
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Védelmi Minisztériuma kezdeményezésére. Az új fogalom a
PSYOPS-hoz kötődő kellemetlen
asszociációk „leporolásának” tekinthető, s inkább terminológiai,
mint lényegi változás.
– Milyen tevékenységeket ismerünk
PSYOPS műveletekként? Milyen
csatornái, egyéb módszerei vannak?
– Jellegzetes PSYOPS tevékenységek közé sorolhatjuk a szükségletek
felkeltésére, kielégítésére (vagy
ezek megakadályozására) irányuló
törekvéseket; illetve a háborúval, az
ellenséggel vagy a saját oldallal
szembeni attitűd megváltoztatására
vagy megszilárdítására irányuló
műveleteket, melyek elsősorban a
kommunikációs eszközök alkalmazásán alapulnak. Kommunikációs
csatornák és termékek lehetnek például: röpcédulák, újságok, poszterek, hangszórók, rádió és televíziós
műsorok, website-ok, szoftverek,
SMS-ek, rendezvények.
– Említette, hogy gyakran a civilekre irányul. Észrevehetik egyáltalán, hogy szándékosan befolyásolják
őket?

A PSYOPS kommunikációs lehet ségeinek
változása a történelemben

– A lélektani hadviselés jellegű tevékenység lehet egészen nyílt (ismert,
hogy ki a PSYOPS üzenet megfogalmazója, s mi az üzenettel a célja) és
teljesen titkos is (ilyen esetben vagy ismeretlen, vagy pedig hamis az üzenet forrása és/vagy célja). Ez utóbbiak
felismerése nehéz feladat. Mondok
egy példát arra, hogy a rádióadások
révén milyen lélektani hatások idézhetők elő a civil lakosság körében:
Franciaország 1940-es németek általi
inváziója során, a németek francia
nyelvű rádióprogramot sugároztak
„Radio Humanité” és „Voix de lap
Paix” állomásaikon keresztül azzal a
céllal, hogy pánikot keltsenek, s a lakosságot esztelen menekülésre késztessék. Ezzel olyan káoszt idéztek elő
a francia utakon, ami jelentősen hátráltatta a Szövetségesek műveleteit.
Rádióadókkal akkoriban persze
nemcsak a németek, hanem az angolok, oroszok, amerikaiak és mások is
operáltak. Előfordult a II. világháborúban, hogy a tipikus német állampolgár a háború végéig nem tudta
meg, hogy angol ál-náci adást hallgatott. A távközlésen alapuló tömeg-

kommunikáció lehetősége, az ezzel
járó információrobbanás a lélektani
hadviselés terén is éreztette hatását.
Mint Henry Kissinger megjegyezte:
„egyetlen rádióállomás nagyobb nyomást
gyakorolhat valamely országra, mint egy
század B-52-es hadászati bombázó”.
– A hazai történelemben is jelentős
szerepet játszottak a lélektani műveletek? Jelenleg mi a helyzet itthon
a PSYOPS tekintetében?
– Igen, itt is megjelentek a naiv
korszak műveletei, s az újabb kori
hazai történelemben is találkozhatunk a lélektani hadviselés alkalmazásával. Ezek tipikus megnyilvánulásai a röpcédulák, motiváló plakátok, cenzúrázott vagy akár hamisított filmhíradók alkalmazásai. A
magyar mozikban 1913-tól rendszeressé váló filmhíradók (melyekben előfordultak a műtermekben
felvételre kerülő „haditudósítások”) iskolapéldái a tömeges méretű
dezinformálásnak, befolyásolásnak.
1945-ben pedig a szovjet csapatok
dunántúli hadműveletek során
hanglemezről játszott harckocsi zúgással hitették el a németekkel,
hogy nagy harckocsi-erők összpontosításával kell számolniuk. Napjainkban minden NATO tagország-

nak rendelkeznie kell PSYOPS képességgel, így hazánknak is.
– Összességében milyen erkölcsi megítélése lehet ezeknek a tevékenységeknek? Van értelme egyáltalán ebben
a témában az etikai mérlegelésnek?
– Az etikai mérlegelésnek mindig,
minden körülmény között szerepe
van! Háborús körülmények között
emberéleteket menthet meg – mind
a saját oldal, mind az ellenség, mind
a különben semleges célcsoportok
tekintetében. Gondoljunk bele: az
évszázadok során mennyi feleslegesen osztott halál és szenvedés okozói
voltak a „nagy”-ként tisztelt hadvezérek. Különös módon éppen egyikük, az Kr. e. IV. század körül élő
Szun Cu évezredek távlatából szóló
bölcs intelme fejezi ki talán a legjobban a lélektani hadviselés stratégiai/
taktikai és etikai lényegét: „Nem az
az igazán ügyes, aki száz csatában
győzni tud, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen!”
TEGZES M ÁRIA
Mez Ferenc könyve a közelmúltban jelent
meg a témáról: PSYOPS – avagy: kalandozás
a hadak útján, a pszichológia ösvényein, a történelem útveszt iben, 2014., Kocka Kör p.152
(Az NKA támogatásával)
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Újabb fél évtizedet
kezdett az Izomház

közelmúltban ünnepelte ötödik
A
születésnapját Berlin egyik leglátványosabb tudományos ismeretterjesztő központja, Science
Center Berlin.
A német főváros modern
városközpontjainak egyiké-

ben, a Potsdamer Platz közelében
álló, emberi izomrostokat mintázó
épületben ingyenesen látogatható
interaktív kiállítás ismerteti meg
az érdeklődőket a szervezetünk biológiai-fiziológiai felépítésével. Az
A Homunculus

Felfedez út

Az emeletek belülr l is izom-

a b rünk alatt

rostokat utánoznak

ismereteket hol tesztek kitöltése formájában sajátíthatják el a látogatók,
hol saját végtagjaik mozgását modellezhetik és figyelhetik speciális
gépek, képalkotó eljárások segítségével.
A tudományos ismeretterjesztő
központ az Ottobock cég támogatásával jött létre, s főként a test
és a mozgás kapcsolatára épít. Állandó kiállításának a címe felhívás:
Fedezzük fel, mi mozgat bennünket!

Új galaktikus
sebességrekorder

gy nemzetközi csillagászcsoport
Efedezett
újabb hipersebességű csillagot
fel a Tejútrendszerben: az

US708 jelű csillag másodpercenkénti 1200 kilométeres sebességével új galaktikus sebességrekordot
ért el, ami egyúttal azt is jelenti,
hogy túlszárnyalta a galaxis végleges elhagyásához szükséges „szökési” (vagy negyedik kozmikus)
sebességet, s idővel ki fog szakadni
belőle.
Vajon hogyan tehetett szert az
US708 erre az óriási sebességre?
– A csillagászok úgy vélik, hogy
a csillag eredetileg egy kettős (bináris) rendszer egyik tagja lehetett, amelynek párja egy sűrű fehér
törpe volt. Ez utóbbiban a társától
elszívott anyag révén idővel termonukleáris szupernóvarobbanás
ment végbe, és az eközben felszabaduló óriási energia csúzliként
lőtte ki volt társát a rendszerből.
A kitaszított csillag tulajdonságainak vizsgálata újabb adalékokkal
szolgálhat a termonukleáris (vagy
Ia típusú) szupernóvák kialaku-
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Fantáziakép egy galaxisból az intergalaktikus térbe kiszökött csillagról (balra fent)
és az azt kilök szupernóváról (lent középen). (A kép csalóka: mire a csillag ilyen távolra jut
a szupenóva már rég elhalványult.) KÉP: ESA/NASA/HUBBLE

lásának és fejlődésének megértéséhez. Ez pedig azért rendkívül
fontos, mert e szupernóvák (mint
szabványgyertyák) meghatározó
szerepet játszanak a távoli galaxi-
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sok kozmikus távolságának mérésében, illetve a Világegyetem
tágulási ütemének meghatározásában (segítségükkel fedezték fel például az Univerzum egy ideje tartó

Játékos és szemléltető módon sorra veszi a mozgás létrehozásához
szükséges csontokat, izmokat, vagy
éppen a mozgáskoordinációhoz elengedhetetlen érzékelést. Ez utóbbit látványos módon szemlélteti az
úgynevezett Homunculus figura,
akinek torz testarányai azt mutatják, melyik testrészünk milyen szerepet játszik a környezetünk érzékelésében.
A kiállítás nagy teret szentel a
gyógyászati eszközökkel fenntartható mozgáskészségnek, a
mozgás-rehabilitációnak. Kedvelt
feladat például a kerekesszékes
szimulátor, ahol bárki kipróbálhatja, milyen komoly idegi és
izommunka egy egyenetlen terepen fenntartani a folyamatos
mozgást, haladást egy kijelölt úton
a mozgásukban korlátozott emberek számára. A tudományos ismeretterjesztő központ a paralimpiai
játékokkal kapcsolatos kutatások
népszerűsítésének is az egyik legfontosabb nemzetközi kiállítóhelye Európában.
GÓZON ÁKOS
gyorsuló tágulását és az azt kiváltó
sötét energiát).
A hipersebességgel száguldó csillagot a kutatók a Pan-STARRS1
égboltfelmérési program keretében a hawaii Maui-sziget Haleakala
nevű vulkáni hegyén felállított távcső felvételein fedezték fel. Ezt követően más korábbi adatbázisokból
sikerült a csillagról az utóbbi 59 évre
vonatkozó megfigyeléseket is kigyűjteni, s mindezek alapján erre
az időszakra az US708 mozgásának teljes 3D-trajektóriáját, illetve
sebességét meghatározni.
Mint azt a kutatócsoportot vezető Stephan Geier, az Európai Déli
Obszervatóriun (ESO) csillagásza
összefoglalta: „Elméletileg többféle
típusú csillagról is feltételezik, hogy a
fehér törpe kísérőjeként végül kiválthatják az Ia típusú (termonukleeáris)
szupernóvarobbanást. Mostanáig azonban egyik elképzelést sem sikerült egyértelműen igazolni. Most viszont sikerült elcsípnünk a helyszínről távozó
tettest, amely magán viseli a történtek
nyomait: így egy lépéssel közelebb
juthatunk az Ia típusú szupernóvák
rejtélyénak meg fejtéséhez.”
(ScienceDaily)

A második természetes
kvázikristály

amerikai–olasz kutatócsoport egy
EévesgySzibériában
lezuhant 4,5 milliárd
meteoritban felfedezte az eddig is-

mert második, természetes úton keletkezett kvázikristályt. Az újabb, az elsőtől
eltérő szerkezetű mintára ugyanannak a
meteoritnak egy másik szemcséjében
bukkantak rá, amelyet még 2009-ben
fedezett fel a Paul Steinhardt, a Princetoni
Egyetem fizikus professzora és Luca
Bindi, a Firenzei Egyetem mineralógus
professzora vezette kutatócsoport egy a
firenzei Természettörténet Múzeumban
heverő kőzetmintában. Hosszas nyomozással kiderítették, hogy a minta szibériai
Korjak-hegységből származik, ahonnan

elemi cella szükséges. Elméleti modellek
alapján s kvázikristályok képződését és
stabil fennmaradását régebben lehetetlennek tartották, mígnem 1982-ben Daniel
Schechtman izraeli fizikusprofesszor felfedezte az első ilyen szerkezetet egy általa
előállított alumínium–mangán ötvözetben (ezért 2011-ben kémiai Nobel-díjban
részesült).
Az első, 2009-ben felfedezett természetes kvázikristály kozmikus eredetét
sokáig vitatták, s azt csak 2012-ben sikerült bebizonyítani, mivel kiderült, hogy a
kőzetminta olyan extrém hőmérsékletés nyomásváltozásokon ment keresztül,
amilyenek jellegzetesen a Naprendszer
keletkezésének nagyon korai időszakában
végbement heves ütközésekben álltak elő,
továbbá a különféle oxigénizotópok előfordulásának relatív gyakorisága sem a
földi kőzetekének, hanem bizonyos típusú meteoritokénak felel meg benne.

Az els természetes kvázikristályt tartalmazó
meteoritszemcse

aztán egy 2011-es expedícióval további
mintákat gyűjtöttek be – ezek segítségével sikerült végül az eredetét és korát
meghatározni.
„Ez a második példa bizonyítja, hogy a
kvázikristályok spontán keletkezése és kozmikus időskálán mérve is stabil fennmaradása
a természetben nem kivételes, extrém jelenség,
tehát érdemes további minták után kutatni”
-- nyilatkozta Steinhardt. A mostani
felfedezésről beszámoló cikk a Scientific
Reports-ban jelent meg.
A kvázikristályok térbeli felépítésüket
tekintve átmenetet képeznek a rendezett
szerkezetű, térbeli periodicitást mutató
kristályos, és a teljesen rendezetlen szerkezetű amorf anyagok között. Az alapvető különbség köztük az, hogy míg a
kristályok egyforma elemekbe, úgynevezett elemi cellákba rendezett atomokból
állnak, amelyek periodikus ismétlésével
a teljes kristályrács felépíthető, addig a
kvázikristályokban nincsenek ilyen egyszerű elemi cellák, hanem más jellegű,
úgynevezett hosszútávú rendezettséget
mutatnak. Ez egyebek mellett azzal is
jár, hogy egyetlen elemi cella ismétlődésével nem építhetők fel, hanem a tér hézagmentes kitöltéséhez legalább kétféle

A most felfedezett, tízfogásos szimmetrájú
második természetes kvázikristály
transzmissziós elektronmikroszkópos képe
KÉPEK: PAUL STEINHARDT ET AL.

Az első kvázikristály hat ötfogású szimmetriatengellyel rendelkező, futball-labdára emlékeztető térszerkezet. Nevét
egyik elemi cellájáról kapta: ikozahedrit.
Az ugyanazon meteorit egy másik
szemcséjében most felfedezett második
kvázikrisály tízfogású (dekagonális) szimmetriájú, neve egyelőre nincs. Alumíniumot, nikkelt és vasat tartalmaz, amelyek
krisályos ásványokban így együtt nem
fordulhatnak elő, mivel az aluminíum
gyorsan oxidálódik, s így már nem kapcsolódhat a vashoz és nikkelhez.
A meteorit korát már 2012-ben sikerült
meghatározni, az 4,57 milliárd évnek,
azaz nagyjából a Naprendszerrel egyidősnek adódott. Létrejötte extrém nagy
(több száz atmoszférás) nyomáson és magas (1000–1200 kelvin) hőmérsékleten
történhetett.
(EurekAlert!)
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Forradalmasíthatja
a 3D nyomtatást
egy vegyésztrükk

merikai kutatóknak egy kémiai
A
trükköt bevetve sikerült jelentős
mértékben felgyorsítani a 3D nyom-

közben fellépő akadozást
(amelyet az alul megszilárdult folyadékrétegnek a
minta feljebb emelése utáni pótlódásához szükséges
időkésedelem okozott) küszöbölték ki egy szellemes
kémiai trükk bevetésével, s
így a működést folyamatossá
tették. A folyadéktartály alját
olyan anyagból készítették el,
amely átengedi az oxigént.
Mivel az oxigén felvétele
megakadályozza a gyanta
megvilágítás hatására törté-

tató működését: új eljárásukkal a korábban rétegről rétegre akadozó,
hosszú órákig tartó műveletek folyamatossá tehetők és mindössze néhány percet vesznek igénybe. Az
eredményről, amely forradalmasíthatja nyomtatási technológiát, a kutatók a Science-ben számoltak be.
A hagyományos 3D nyomFullerénmodell nyomtatása
tatók jellemzően egy ütemKÉPEK: CARBON 3D, INC.
ultraibolya
ben csupán egyetlen vízátvilágítás
szintes réteget formálnak
watch?v=VTJq9Z5g4Jk címeg, s így haladnak lépésmeken tekinthetők meg.
ről lépésre. Vannak olyan
„A nyomtatás folyamata
nyomtatók, amelyekben ezt
így látványosan felgyorsul,
folyadék csepegtetésével vafolyamatossá, zökkenőmen„holtsáv”
lósítják meg – mintha apró oxigén-átereszt
tessé válik” – nyilatkozta
ablak
téglákból falat emelnének.
DeSimone. A nyomtatandó
Egy másik elterjedt eljárástárgy méretétől és kidolban ultraibolya fényre kegozásának finomságától
ményedő cseppfolyós gyanfüggően egy korábban óráprojektor
tát helyeznek folyadéktálba,
kig tartó nyomtatás akár
A müködési elv vázlata (részletes magyarázat a szövegben)
alulról megvilágítják, majd
percek alatt is kész lehet.
a megszilárdult réteget felTovábbi előnye az új eljájebb emelve megismétlik a folya- nő megszilárdulását, megfelelő ada- rásnak, hogy a gyártás során olyan
matot. Az objektum így a folyadék- golásával a tartály fenekén létrehoz- gumiszerű, rugalmas anyagok is
fürdőből kiemelkedve fokozatosan ható egy „holtsáv” – egy mindössze felhasználhatók, amelyek a korábbi
alakul ki, mint a Terminátor 2-ben néhányszor tíz mikron vastag réteg, hagyományosan működő nyomtaa fémolvadékból testet öltő, alakvál- amely az ultraibolya átvilágítás da- tókban nem.
toztatásra képes T-1000 robot.
cára is cseppfolyós marad. A gyanta
DeSimone és munkatársai a kaEgy-egy bonyolultabb szerkezet megszilárdulása közvetlenül a holtsáv liforniai
Redwood
City-ben
felépítéséhez mindkét eljárással több fölötti rétegben megy végbe, s így a Carbon3D néven egy startup vállalóra (nagyobb méret esetében olykor munkadarab feljebb emelése után sem kozást is létrehoztak az új technolónapok) kellenek.
kell várni a pótlódásra, mert min- gia felhasználására és értékesítésére.
Most az Észak-Karolinai Egyetem dig van alatta folyékony gyanta. Az Egyik első, ígéretes alkalmazási tekutatói, Joseph DeSimone kémiapro- így működő 3D nyomtatatóról ké- rületük a kémiai elemzésekben alfesszor vezetésével ez utóbbi, folyé- szült videók a https://www.youtube. kalmazható mikrofolyadékos csipek
kony gyantás eljárást tökéletesítették com /watch? v= UpH1 zhUQY0c gyártása lehet.
úgy, hogy a rétegről rétegre haladás és a https://www.youtube.com/
(Nature News)
Új kabócafajt fedeztek fel

j énekeskabóca-fajt fedeztek fel
Ú
Olaszországban és Dél-Svájcban
bázeli kutatók, s olasz hegyikabócának

(Cicadetta sibillae) nevezték el. Ezzel
együtt tíz énekeskabóca-faj él Svájcban. Az állat szárnyfesztávolsága alig
négy centiméter.
A sötét testű és üveges szárnyú
hegyikabócák az énekes kabócák
egyik alcsoportja. Elsősorban nem a
kinézetük, hanem a hangjuk alapján
lehet őket megkülönböztetni: a hegyi
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kabóca énekében bonyolult
minta alapján váltakoznak a
húzóhangok és a gyors, ritmikus szakaszok.
Peter Nagel, a bázeli egyetem
kutatócsoportjának vezetője, illetve szlovák és amerikai
kollégáik elemezték az állat
genetikai adottságait, morfológiáját és a hangját; az eredményeikről a Zoological Journal
of the Linnean Society új számában írtak.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Tinta Kiadó jelentette meg Nagy György tollából az Angol közmondások cím munkát, amelyb l két angol közmondás magyar megfelel jét
kérjük. (Az angolul nem tökéletesen tudó, ám a keresztrejtvényt kedvel
olvasóink érdekében megadtuk a közmondások szó szerinti fordítását
– a szerk.). A megfejtést beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk
ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2015. április 7-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9.
számunkban elkezd d 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 150 éve született magyar
ornitológus nevét adják ki. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik közmondás (Brain is better than brawn
= az agy jobb, mint az izom). 10. Gabonaföldet taroló. 11. Hámozott alma! 12. Az egyszer gépek egyike. 13. Márkás olasz heged .
15. Meggyengít . 17. Kihalt lovas-nomád nép tagja (férfinév is!). 18.
Önérzetében bánt. 19. Kaszinójáték. 21. Siklós határai! 22. Részletes,
kimerít . 25. Dísz. 26. ...-Murr; Csukás István mesekandúrja. 28. Világi,
röv. 30. Komárom-Esztergom megye, röv. 32. Id keret! 33. Kisiskolások foglalkozása. 35. Acidum. 36. Hájból sül ki. 37. Küzd félként: az
illet vel szemben.
FÜGG LEGES: 2. Karolás. 3. Munkahelyére ingázik. 4. Édesburgonya. 5. Csíp s (paprika). 6. A tantál vegyjele. 7. A görög ábécé 7. bet je.
8. Ásványi f szert aprító berendezés. 9. Szájat csodálkozva nagyra nyit.
12. A másik közmondás (Still waters run deep = a csendes vizek
mélyen folynak). 14. A közelmúlt kiváló francia Forma–1-es autóver-

senyz je (Jean). 16. Egy tantárgy oktatására fordítható foglalkozások
száma. 20. Utolsó posta, röv. 23. Sakksportunk kiválósága (Péter).
24. Elfogad, kézjegyével hitelesít. 27. Reped a tó jege. 29. Albertivel
egyesített település. 31. A jura fels kora. 34. Speed Rally Team (hazai
autós sportklub), röv. 35. Société Européenne des Satellites (m holdtársaság), röv. 38. Lásd ott!, röv.
A 10. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: HARRY PENDEL; ANDREW OSNARD; PANAMAVÁROS. John le Carré A panamai szabó cím könyvét (Agave Könyvek) nyerte: Battyányi Györgyi
(Budapest), Gyimesi Kinga (Pilisszentiván), Hrumó Rita (Hernád),
Kovács László (Horvátlöv ) és Závodi Zoltán (Szabadbattyán). A
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

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

2015. május 16.
Jelentkezési határid : 2015. április 13.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Utolsó id k
Magyarországon pár
évtizeddel ezelőtt még
nagyipari óragyártás
folyt, tömegével exportáltuk az órákat.
Az Utolsó órák című
kiállításban a látogatók megismerhetik a magyar óragyártás történetének fejezeteit a kisipartól a nagyiparig:
Hoser Viktortól a szentgotthárdi Nemzeti Óragyáron
keresztül a pesterzsébeti Óragyárig, de a nagyipari termelést képviselő Magyar Optikai Művek és a Danuvia
gyárak órái sem maradhattak ki a kiállításból. A tárlat
újdonsága, hogy beemeli a köztudatba a feledésbe merülő szentgotthárdi Nemzeti Óragyárat, valamint hogy a
nagyközönség számára is láthatóvá válik a raktárfiókban tárolt légvédelmi lövedék, mely Junghans S30 típusú óraművel rendelkezik. A légvédelmi lövedék óraműve a magyar finommechanikai ipar szempontjából jelentős darabnak mondható, mivel
a hazai óragyártás e légvédelmi lövedék óraművének önálló gyártásával indult.
Az órakiállítás a rekonstrukció előtt álló Közlekedési Múzeum utolsó kiállítása, mellyel
tisztelegnek minden egykori
és jelenlegi, a múzeumban
dolgozó munkatárs előtt, ezért az egyik vitrinben a kollégák egy-egy órája látható. Ezek olyan órák, amelyhez
tulajdonosaik valamilyen ok miatt személyesen kötődnek, fontos emlékük fűződik hozzá – akár még egy bizonyos időpontot is jeleznek vele. A kiállítás és a múzeum április 15-ig várja az érdeklődőket.

Szép reklám
A Szépség és a Reklám - A női
ideál alakulása a XX. század első
felében címmel nyílt kiállítás a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban.
Elsőként a hölgyek szerepét mutatják be a reklámozásban, a legkülönfélébb műtárgyakon és dokumentumokon keresztül. A szép nő egyrészt
a figyelemfelkeltés hatásos eszközeként, másrészt a női igényeket kiszolgáló árucikkekkel kapcsolatban jelenik meg a hirdetéseken. Az öt évtizedet átfogó bemutató egyben alkalmat ad a női szépségideál és a divat változásának nyomon követésére is.
A XX. század minden téren a forradalmi változások
időszaka volt. Ugrásszerű fejlődés az iparban, technikában, informatikában, közlekedésben. Átalakultak a
társadalmi szokások, hihetetlenül felgyorsult az élet,
elterjedtek a modern táncok és zenék, általánossá vált a
sportolás.
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Bánsághy Nóra rovata
A tömegtermelés megjelenésével a reklám szerepe fokozatosan
nő. A hagyományos hirdetések
mellett egyre újabb és változatosabb eszközök segítik az eladást,
az új termékek népszerűsítését. A
cégek mind többet költenek reklámnyomtatványokra. Plakátokkal, számolócédulákkal, reklámkártyákkal, szórólapokkal, árjegyzékekkel, kirakati táblákkal,
divatértesítőkkel, ajándékokkal igyekeztek-igyekeznek
megnyerni a vásárlók kegyeit. A tárlat október 15-ig
tart nyitva.

Címke-emlékezet
A Charlie Hebdo szerkesztősége elleni merényletben elhunyt újságírók
és karikaturisták tiszteletére, valamint a szólásszabadság védelme érdekében a Budapesti Francia Intézet a Magyar Képregény
Szövetség tagjaival együttműködésben #JeSuisCharlie
címmel nemzetközi karikatúra-kiállítást rendez az intézet galériájában.
A tíz országból érkezett huszonöt alkotást a közönség először láthatja együtt, egy kiállítás keretében. A francia és a
magyar művészek munkái mellett amerikai, belga, brit, indiai, iráni, kanadai, orosz és spanyol karikaturisták rajzai is
láthatók lesznek nagy formátumban. A támadás napjának
estéjére a #JeSuisCharlie a twitter történetének legtöbbet
használt címkéjévé vált, január 7. és 9. között több mint 5
millió bejegyzést jelölt. A képek április 10-ig láthatók.

Sajtófotó
A 33. Magyar Sajtófotó
Pályázat pályaműveiből
ismét a Capa Központban nyílt kiállítás 33.
Magyar Sajtófotó Kiállítás címmel.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek
Szakosztálya harmincharmadik alkalommal írta ki a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amelyre 243 fotográfus, 2738 pályázattal, összesen 7164 képpel pályázott. A kategóriák közül
az Emberábrázolás-portré kategóriára érkezett a legtöbb pályamű, a zsűri összesen
506 egyedi fotó és sorozat közül válogathatott.
A nemzetközi zsűri tartalmilag is ezeket a
kategóriákat értékelte
kiemelkedőnek.
A
tárlat május 17-ig látogatható.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Nyájak, állatok, lakomák
A helyszín Északkelet-Magyarország, Polgár–Cs szhalom-d l mintegy 7000 évvel
ezel tt. Az 1980-as évek vége óta folyó ásatások során jelent s, a neolitikum kései szakaszára keltezhet település került napvilágra. Azaz nem is egy település, hanem
mindjárt kett .
A hátlapon
Az elefántmadár utolsó tojásai
A legnagyobb tojásrakó állatok a dinoszauruszok voltak, de a legnagyobb tojások mégsem t lük, hanem a madaraktól maradtak
ránk. A Madagaszkáron élt elefántmadár
(Aepyornis maximus) kilenc liter rtartalmú
tojásai mellett eltörpülnek a strucc hatalmas
tojásai is.
A király orgonája
Idén közel 6 év hallgatás után ünnepélyesen
bemutatták a Mátyás-templom felújított orgonáját. Budapest legjobb templomi akusztikai terében a f város legnagyobb legnagyobb orgonája szólalt meg ismét. Magyarország második legnagyobb hangszerét
2009 és 2015 között a Pécsi Orgonaépít
Manufaktúra Kft. újította fel Végh Antal orgonaépít mester vezetésével.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: Józsuéfa
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Józsuéfa
A józsuéfa (Yucca brevifolia) a pálmaliliomok vagy más néven jukkák nemzetségébe tartozik. Közeli rokona a kertekben, köztereken nálunk is ültetett
foszlóslevelű pálmaliliomnak. Nevét
azoktól a Nyugatot felfedező mormon
telepesektől kapta, akiknek a fa furcsa
alakjáról az ég felé imádkozó Józsué jutott az eszükbe.
A józsuéfa az Amerikai Egyesült Államok délnyugati részén található Mojavesivatag karakternövénye. Tíz métert is
meghaladó magasságával markánsan kiemelkedik a környezetében élő, rendszerint fél méternél nem magasabb, gyér sivatagi növényzetből. Jól tűri a rendkívül
száraz környezetet és az extrém hőmérsékleti szélsőségeket, így a nyári forróságot és a téli fagyos reggeleket. Akkor is
zöldell, amikor más növények szürkésbarnára összeszáradva várják a csapadékot. Szívósságának köszönhetően az indiánok az élet fájának nevezik.
A józsuéfa törzse többszörösen, gyakran már közvetlenül a föld felett elágazik. Magassága elérheti a 15 métert. Évgyűrűi nincsenek, ezért nehéz pontosan
megállapítani a korát. A nagyobb példányok több száz évesek, de úgy tartják,
hogy a matuzsálemek meghaladhatják
az ezeréves kort is. Látványos levélüstökeik a hajtások csúcsi részén láthatók.
Évelő, kemény, szúrós tövisben végződő
leveleik örökzöldek, kard alakúak, sűrűn, rozettaszerűen állnak. Az akár fél
métert is meghaladó, sűrű, tömött virágzata a hajtások csúcsán, február és április
között virít. Virágai fehéres színűek.
Megporzásukról a jukkamolyok gondoskodnak. A nőstény molyok a megtermékenyített virágra helyezik petéiket,
a kikelő lárvák a fejlődő magkezdeményekkel táplálkoznak. A növény rengeteg magot fejleszt, így marad belőle bőven. A jukka és a moly kapcsolata olyan
szoros, hogy egyikük sem tudna fennmaradni a másik nélkül.
Kép és szöveg: RIEZING NORBERT
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