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Címlapon: Barbatodon transylvanicus koponyája
és fogazata (Thierry Smith felvétele) az Ajándék
kiseml snek nézd meg a fogát! cím cikkünkhöz
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Kedves Olvasónk!
A TIT tudományünnepi – lapunk szerkesztősége által
szervezett – konferenciája előtt váratlanul és véletlenül
új szakkifejezés született a tudománynépszerűsítésben:
az ismereterjesztés.
November 20-ai, a tudománykommunikációs műhelyek és közösségeik kapcsolatát bemutató nagy sikerű tanácskozásunk meghívója első változatának a címében
szerepelt ez az elgépelés, amelyet természetesen azonnal
javítottunk – ám mégis érdemes elgondolkoznunk a véletlenül létrejött szó tartalmán.
Az Élet és Tudomány munkájának alapját a hazai és
nemzetközi kutatások eredményeinek, folyamatainak
az átadása, közzététele, terjesztése adja: médiumként
közvetítjük az új ismereteket Olvasóink, a nagyközönség felé. Ám tudjuk: a hírpiacon nagy a tolongás, nagy a
zsivaj, s a tudományos újdonságok nem mindig tartoznak a bombasztikusan tálalható, vezető „sztorik” közé.
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Így, sajnos, szembe kell néznünk a ténnyel, hogy akár ki
is hullhatnak a közfigyelemből és az emlékezetből.
Hacsak nincsenek olyan segítőink, akik cikkeink, interjúink másodlagos, harmadlagos „felhasználásában”
részt vállalnak: kutatói, szakkollégiumi vagy szakköri
munkáik során újból és újból kézbe veszik, tanítják, értelmezik; vagy baráti, családi körben beszélgetve, vitatkozva továbbgondolják információinkat. Szerencsére lapunk szellemi holdudvarában szép számmal találunk
ilyen tudás-társakat: szerkesztőbizottságunk aktív tagjait, szerzői körünket, elkötelezett tanárokat, a közösségi
médiában a lelkes követőinket, a velünk együtt gondolkozni kész Olvasóinkat. Az ő hatékony közreműködésüket nevezhetjük a tudományos ismeret erjesztésének.
Az újdonságok újságírói megfogalmazásától a tudomány
társadalmi beágyazottságának a növeléséig így vezethet el
az ív az ismeretterjesztéstől az ismereterjesztésen át – amit
talán nem árt néha modelleznünk, például egy váratlan,
megmosolyogtató leiterjakab felbukkanása kapcsán…
GÓZON ÁKOS

a rendszerváltás idején létrejött Izotóp Intézet Kft. tevékenysége napjainkban 4 fő üzletágba szerveződik: a
radiogyógyszer és radiovegyszer, az
„immunoassay” (speciális biokémiai
tesztek), a sugártechnika, valamint a
szintézis üzletágakba.
A radiogyógyszerek (nyomjelzők)
olyan radioaktív anyagok, melyek a
szervezetbe bejuttatva részt vesznek fiziológiai, illetve biokémiai folyamatokban, és biológiailag úgy viselkednek,
mint a nem radioaktív anyagok. A bejuttatott nyomjelzők szervezeten belüli
megoszlásáról, szervekben és szövetekben való dúsulásáról, illetve kiürüléséről az orvosi képalkotó diagnosztika
eszközeivel nyerhetünk információt.
A nyomjelző anyagok gyártásának első
lépése a radioaktív izotóp előállítása.
Különféle elválasztási és tisztítási eljárásokat követően az izotóp beépíthetővé

ÉLET

El ször sikerült
lefényképezni egy
szület exobolygót

Az LkCa15 egy tőlünk 450
fényévre lévő fiatal, alig 2 millió éves csillag, amelyet olyan
por- és gázkorong vesz körül,
amelynek örvénylő anyagában
bolygók születhetnek. Jóllehet a
Földtől viszonylag messze van,
az Arizonai- és a Stanfordi Egyetem
csillagászai vezette nemzetközi kutatócsoportnak mégis sikerült a világon
most először a protoplanetáris korong
egy pormentes gyűrűjében egy formálódó bolygót – protobolygót – lencsevégre kapni, amely még jelenleg is
anyagot gyűjt magába és növekszik.
A néhány éves megfigyelési idő alatt
is észrevehető változásokat mutató
rendszer további megfigyelése hozzájárulhat a Naprendszer kialakulásának és fejlődésének alaposabb megértéséhez is. Az eredményről a kutatók a
Nature-ben számoltak be.
„Most először kétség sem férhet hozzá,
hogy protobolygót látunk, minden egyéb
magyarázat kizárható” – nyilatkozta
Kate Follette (Stanfordi Egyetem),
a cikk egyik vezető szerzője. Ő és
munkatársai olyan digitális képet
készítettek az LkCa15 b katalógusjelet kapott objektumról, amelyen az
intenzíven ragyog a rendkívül forró
hidrogéngáz
éngáz egyik jellegzetes színképvonalának hullámhosszán. Ez
pedig pontosan megfelel a bolygókeletkezési modelleknek a Jupiterhez
hasonló gázóriások születésére vonatkozó jóslatainak – amelyeket ezáltal
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het érni, hogy a mikroorganizmusok
és részecskék bejutása és keletkezése
minimalizált. Tisztatereket elsősorban
az egészségügyben, az elektronikai
iparban, valamint gyógyszergyártásban alkalmaznak az ellátandó betegek
vagy az előállítandó termékek védelme érdekében. 10000-esnek nevezik
például azt a tisztateret, amelynek egy
köblábnyi (0,028 m3) térfogatában
maximum 10000 részecske lehet jelen.
A radioaktív tisztaterek esetében két
– látszólag egymásnak ellentmondó –
követelménynek kell megfelelni: a termék védelme mellett a sugárvédelmi
előírások szem előtt tartása is rendkívül fontos.
JURECSKA LAURA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Az egykori KFKI telephelyen található Izotóp Intézet Kft. novemberben nyílt nap keretében
mutatkozott be a nagyközönségnek. Az érdeklődők betekintést
nyerhettek a hazai izotópgyártás
múltjába és jelenébe, valamint meglátogathatták a cég megújult tisztatereit, ahol radiogyógyszerek gyártása
folyik majd.
Az egykori Központi Fizikai Kutatóintézet területén 1962 óta dolgoznak izotópokkal, az 1970-es években
már nagy mennyiségben gyártották
is ezeket (elsősorban a jód-131-es és a
technécium-99m izotópját), valamint
irídium, kobalt és más sugárforrásokat. A profil később tovább bővült in
vitro diagnosztikai termékekkel is.
Az egykori Izotópkutató Intézetből

válik szerv-, illetve szövetspecifikus
molekulákba. A nyomjelző anyagok
akkor adhatók be az emberi szervezetbe, ha megfelelnek a gyógyszerekkel
szemben támasztott szigorú minőségi
követelményeknek. Az Izotóp Intézet
Kft. számos radioaktív izotópot tartalmazó gyógyszerkészítményt gyárt.
A jód-131-es izotópját tartalmazó oldatokat és kapszulákat pajzsmirigyterápiában alkalmazzák, ugyanezt az
izotópot tartalmazzák a 131I-MIBG
elnevezésű készítmények is, melyeket a
mellékvesevelő túlműködése, valamint
rosszindulatú idegrendszeri daganatok diagnosztizálására és gyógyítására
használnak. Mivel a jód-131-es izotópjának felezési ideje 8 nap, az ilyen
izotópot tartalmazó készítményeket
a gyártástól számított néhány napon
belül fel kell használni. Ez sok esetben
nagyon komoly logisztikai feladatot is
ad a gyártónak, különösen akkor, ha
figyelembe vesszük, hogy Távol-Keletre is szállítanak ilyen készítményeket. A szamárium-153-as és az
ittrium-90-es izotópját tartalmazó
készítményeket rákos áttétek okozta súlyos fájdalmak enyhítésére
alkalmazzák. A lantanoidák közé
tartozó holmium egyik izotópját
tartalmazza az a vegyület, amelyet
a térdízületben kialakuló kóros elváltozások terápiájában használnak.
A térdízületnél felgyűlt folyadékot
leszívják és helyére holmium-fitát
kolloidot juttatnak be, a radioaktív bomlást béta-sugárzás kíséri,
amely elpusztítja a káros sejteket,
megakadályozva a folyadék újratermelődését. Szintén radioaktív
izotópot (szén-14) tartalmaz a gyomorfekély és gyomorrák kialakulásában szerepet játszó Heliobacter pylori
kimutatására szolgáló kapszula. A
fertőzött személy szervezetében a
kapszula karbamid tartalmát – egyéb
bomlástermékek képződése mellett
– szén-dioxiddá bontják a baktériumok, a páciens által kifújt levegőben
lévő szén-dioxid szén-14-es izotóppal
jelzetté válik, így a fertőzés a kilélegzett levegő vizsgálatával kimutatható.
A nyílt napon a látogatók megtekinthették azokat a felújított tisztatereket,
ahol a radiogyógyszereket előállítják.
Tisztatérnek azt a zárt helyiséget nevezzük, ahol szabályozott a mikrobák
és a levegőben megtalálható részecskék
száma, a légáramlás iránya, a levegő
páratartalma, valamint a nyomás. A
felsorolt tényezők szabályozásával el le-

EXOBOLYGÓKUTATÁS

FARMAKOLÓGIA

Új tisztaterekben
készülnek
a radiogyógyszerek

PALEONTOLÓGIA
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Follette és munkatársainak megfigyetó hatásaitól. Az eredményt megerősílései egyúttal meg is erősítenek.
tették a Sallum és munkatársainak az
A ma elfogadott bolygókeletkezési
arizonai Nagy Binokuláris Távcsővel
modellek szerint a csillag születése után
(Large Binocular Telescope: LBT)
visszamaradt anyagból először egy lavégzett mérései.
pos protoplanetáris korong jön létre a
A felvételeken a kutatók az egyérkezdetben gyorsan forgó fiatal csillag
telműen igazolt LkCa15 b mellett még
egyenlítői síkjában. A nukleáris fúzió belegalább egy további formálódó bolyindulását követően a csillagból kiáramló
gójelöltet (LkCa15 c) és valószínűleg
erőteljes csillagszél az illékony gázokat a
egy harmadikat is találtak. Ezeknek
külső övezetekbe fújja, ahol egy részük
az igazolására azonban még további
szilárd jégszemcsékké fagy, a belső tarmegfigyelések szükségesek.
tományban pedig gázokban szegény, Az LkCa csillag körüli protoplanetáris korong
Follette szerint
zerint azz exobolygók kude porban feldúsult
tatását alapvetően az
anyag marad vissza. A
a vágy hajtja, hogy
korongban lévő szijobban megértsük a
lárd szemcsék néhol
bolygók keletkezését,
nagyobb csomókká
és megtudjuk, hogy a
állnak össze, amelyek
Naprendszer fejlődégravitációjukkal tosére vonatkozó ideáink
vábbi anyagot vonmennyire általánosan
zanak magukhoz, így
érvényesülnek a Vibolygócsírákká, majd
lágegyetemben, vagy
bolygómagokká növemennyire kivételesek.
kednek. A bolygócsírák
„Végső soron ez elvezet
eleinte inkább az egyodáig, hogy egyedül vamás közötti ütközégyunk-e, vagy létezhetsek révén növekednek A szület ben lév bolygó(k) helyzete az LkCa csillag körül a korábban a VLA által milliméteres nek-e más, a miénkhez
hullámhosszon észlelt protoplanetáris korongra (szürke) vetítve. Jobbra: az LBT és a
(vagy hullanak szét),
hasonló világok túl a
majd egy bizonyos Magellan távcsövek megfigyelési adataiból összeállított kinagyított kompozit kép az igazolt b, Naprendszeren? S miilletve a feltételezett c és d jel bolygók helyzetének megjelölésével. (KÉP: NATURE)
méret elérése után elközben persze felettébb
kezdik a pályájukhoz
izgalmas a Jupiteréhez
közeli gázt és port magukba vonzaFollették abból a feltételezésből indul- hasonló világok fejlődésének vizsgálata, a
ni. E „porszívózás” eredményeként a tak ki, hogy egy születőben lévő gáz- végső cél persze a Földhöz hasonló bolygók
koronganyagban ritka gyűrűk (rések, óriás rejtőzhet a résben, és erre utaló felfedezése és megismerése. Képzeletemben
angolul gap-ek) jelennek meg. A külső jellegzetes jeleket kerestek. A folyamat, mindig feltűnik a Naprendszert elhagyó
övezetben – mivel ott főként gázokat amelyben egy jeges- vagy kőzetmag Voyager szondának a Szaturnusz távolságyűjthetnek be – a jeges bolygóma- gázóriássá növekszik hatalmas energi- gából a Földről készült emlékezetes képe, a
gokból viszonylag gyorsan, néhány ákat szabadít fel: a korongból a boly- ‚halványkék pötty’. Szeretnénk egy hozzá
millió év alatt a Jupiterhez hasonló gómagra zuhanó hidrogéngáz eköz- hasonlót felfedezni.”
gázóriások jönnek létre. A belső tar- ben túlhevül, mintegy 10 ezer kelvin- Forrás: https://news.stanford.edu/pr/2015/prtományokban további ütközésekkel, re forrósodik fel, és jellegzetes vörös, proto-planet-forming-111815.html
lassabb ütemben folytatódik a boly- látható fényt sugároz ki az úgynevegóképződés. Mindezek alapján a zett hidrogén-alfa (H-alfa) színképAjándék kiseml snek
protoplanetáris korongokban meg- vonalon. Az Arizonai Egyetem chilei
nézd meg a fogát!
figyelhető anyagban ritkás réseket a Magellan távcsövével erre próbáltak
kutatók olyan övezeteknek tartják, fókuszálni a kutatók.
Románia, azon belül is a Hátszeamelyeket vélhetőn születő bolygók
Első lépésként a csillag fényét kellett
gi-medence késő-kréta kori ülehoztak (vagy éppen hoznak) létre.
kiszűrni, hogy a bolygó saját, jóval
dékei már jó ideje szolgáltatnak
Az LkCa15 körüli protoplanetáris gyengébb fénye, amely Follette szeapró, mégis tudományos szemkorongban már 2012-ben megfigyel- rint „úgy viszonyul a csillagéhoz, mint egy
pontból rendkívül jelentős emlőstek egy ilyen rést, amely a csillagtól szentjánosbogár pislákolása egy világítótomaradványokat. Ezek közül is kinagyjából az Uránusz távolságában rony fénycsóvájához”, egyáltalán észlelhető
emelt figyelmet élvez a Barbatodon
van, és már felfedezésekor egy boly- legyen. „Ez általában nehéz feladat, se- transylvanicus, melyet R dulescu és
gót gyanítottak benne. Follette és gítségünkre volt viszont, hogy egy speciális Samson leírásából már 1986 óta ismer
munkatársai most erről akartak meg- hullámhosszúságú sugárzást kerestünk, a tudomány. Thierry Smith, a brüsszebizonyosodni. Ugyanezt a célt tűzte amelyen a bolygó nagyon fényesen ragyog” li Belga Királyi Természettudományi
maga elé (eleinte tőlük függetlenül) – mondta Follett. A kapott képet még Intézet kutatója, valamint Vlad Codrea
az Arizonai Egyetem egy csillagász- tovább élesítette a Magellan távcsőhöz professzor, a kolozsvári Babeş-Bolyai
csoportja, Stephanie Sallum vezetésé- csatlakozó adaptív optikai rendszer Tudományegyetem munkatársa most e
vel. Tudomást szerezve egymás mun- (MagAO), amely a távcsőbe érkező különleges, kréta időszaki emlős lélegkájáról közösen folytatták a kutatást.
fényt megtisztítja a földi légkör torzí- zetelállító új leleteit, köztük egy kiváló
1540
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A Barbatodon transylvanicus UBB P-Mt 1-es számú példánya:
a részleges koponya több nézetb l (A, B, C, D)

A szóban forgó maradványok a B rbat
folyó mentén elterülő Puj (Pui)
település mellől
kerültek elő. A
fosszíliákat magában őrző üledék mintegy 70
millió éves, későkréta (maastrichti) korú. A leletek
több szempontból
is különlegesek.
Az első – és talán
A Barbatodon transylvanicus fogazata: bal alsó állkapcsi fogazat (A),
leginkább magábal fels állkapcsi fogazat (B, C), premaxilla (D), jobb fels állkapcsi fogazat tól értődő – jelenelüls szakasza (E), jobb alsó állkapcsi fogazat (F)
tőség az, hogy a
(FORRÁS: SMITH ÉS CODREA, 2015)
most ismertetett
leletanyag kiváló
épségben megőrződött koponyaleletét épségnek és megőrződésnek örvend,
mutatták be a világnak a PLOS ONE melyek alapján a kogaionid emlősök tunevű tudományos folyóirat hasábjain.
lajdonságai („karakterei”) most már sokA szigeteket benépesítő emlősöket kal részletesebben vizsgálhatók (1986– összehasonlítva szárazföldi roko- ban a Barbatodon transylvanicus faj csupán
naikkal – sajátos, gyakran szélsőséges egyetlen, bal oldali őrlőfog alapján lett
fizikai tulajdonságok jellemzik. Nem leírva). A most hírül adott leletek az elvolt ez másképp a földtörténeti múlt- sők, melyeken a Barbatodon transylvanicus
ban sem, kiváló példa erre a szicíliai felső állkapcsi fogazata eredeti helyzetétörpenövésű elefánt (Palaeoloxodon ben („in situ”) tanulmányozható.
falconeri). Ha egy kicsit távolabb meAmi azonban talán még ennél is
gyünk vissza az időben, a késő-kréta különlegesebb, az az, hogy míg a kokori Dél-Európa helyén egy szigetvi- ponya csontjai fehérek, addig a fogak
lág képe bontakozik ki előttünk. E vöröses színben pompáznak. Mind
szigetvilág egyik szigetén, a nagyjá- közül a felső állkapocs metszőfogai
ból 80 ezer négyzetkilométeres terü- a legvörösebbek. A szokatlan színt a
letűre becsült Hátszegi-szigeten szi- fogak zománcába rakódó vas-oxidok
getlakó emlősök és egyebek mellett okozzák, melyek előfordulnak egyes
különleges, törpenövésű dinoszauru- ma élő rovarevők (például az erdei
szok alkották a mára már jól ismert, cickány) és rágcsálók (például norvég
helyi paleofaunát.
patkány) fogazatában is. A vas jelenléte
Minthogy erről a területről – a fogazatban az állatok speciálisan keegy kérdéses foglelet kivételével mény táplálékára utalhat. A Barbatodon
– csak a kogaionid emlőscsaládot transylvanicus e különleges tulajdonsá(Kogaionoidae) sikerült azonosí- gával a földtörténeti középidőből szártani, a kutatók úgy vélik, hogy a mazó első (és egyben a legidősebb), vashátszegi fauna lehetett a rejtélyes tól elszíneződött fogazatú emlős.
kogaionid emlősök evolúciós bölcsőAz újonnan közölt maradványok legje, ahonnan kiindulva benépesítették jobbja minden bizonnyal az UBB P-Mt
Nyugat-Európát.
1-es leltári számú lelet, mely egy részleÉLET

ges koponya orrtájéka (egyebek mellett
az ide csatlakozó járomívek elülső részeivel) a hozzá tartozó alsó állkapcsokkal. Egy ilyen épségben megőrződött
maradvány kiváló alapot szolgáltatott
a kutatók számára, hogy összehasonlítsák azt egy másik, ugyancsak problematikus, a Barbatodon transylvanicushoz
nagyon hasonló kogaionid emlősfajjal,
a Kogaionon ungureanuival.
A Barbatodon transylvanicus eddigi
leírása jórészt az alsó állkapcsi fogazaton alapult, a Kogaionon ungureanuié
pedig egy felső állkapcsi fogazatával
együtt ránk maradt, részleges koponyán. Jellegzetességeik a két fajt módfelett hasonlóvá tették egymáshoz, így
felmerült a kérdés, hogy vajon érvényes
tudományos nevekről beszélünk-e,
vagy pedig a kettő faj egy és ugyanaz?
A Barbatodon transylvanicus UBB P-Mt
1-es számú példánya egyértelművé teszi
a két faj közti különbségeket, és hitelesíti mindkét kogaionid emlőstaxont.
A Barbatodon transylvanicus most leírt
fosszíliája jelenti Európa legteljesebb
és legjobb állapotban megőrződött
késő-kréta emlősleletét. A kogaionid
emlősök egyébként túlélték a kréta–
paleogén kihalási eseményt, és előkerültek Spanyolország és Belgium paleocén üledékeiből, a Hainina-fajok izolált
fogleletei formájában. Mindez azonban
a mából visszatekintve hiábavalónak bizonyult az evolúció színpadán, hiszen a
kogaionid emlősöket is magába foglaló
Multituberculata emlősrend mintegy 35
millió évvel ezelőtt kihalt.
A kréta-végi kihalási eseményig a
Hátszegi-medence menedékként,
refúgiumterületként szolgálhatott
a kogaionid fejlődési ágnak, noha
ezeknek az emlősöknek valószínűleg a terület egykori elszigeteltsége biztosította a fennmaradást. „A szigetek
gyakran menedékei a primitív fajoknak”
– mondta Smith. – „A szigeteken tovább
túlélnek, mint a kontinensen, valamint
a szigeteken zajló szelekciós folyamatok
gyakran kedveznek a kisebb fajoknak.”
SZABÓ MÁRTON
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

(FORRÁS: SMITH ÉS CODREA, 2015)

ÚJ KORSZAK A NÖVÉNYI DIAGNOSZTIKÁBAN

FÁSSZÁRÚAK
VÍRUSVALLATÓJA
Mindig tudtuk, hogy sokan élünk együtt, de vajon megismerhetjük-e valaha a Földünkön él összes
él lényt? Ahogy fejl dnek a kutatói módszerek, egyre több fajt fedezünk fel és tudunk megkülönböztetni egymástól. Mára eljutottunk odáig, hogy technikailag elt ntek az akadályok, adott mintában –
legyen az növény vagy akár egy marék föld – meg tudjuk határozni a benne lev összes él lény genetikai információját. Ez a lehet ség számtalan további lehet séget kínál számunkra.
bolygónkon élő élőlények tulajdonságait a bennük levő
nukleinsavakban kódolt üzenet határozza meg. A nukleinsavak
négyféle építőelemből (nukleotidból)
állnak. Ezek sorrendje az, amely kódként szolgál, és végül meghatározza
azt, hogy az adott DNS éppen egy

A

csen sejtmagjuk? Mennyi az a minimális információ, amely képes még
irányítani egy életképes organizmust?
Nos, a növényi sejtben önálló egységként szaporodó viroidok legkisebbje
csupán 120 nukleotid, míg a vírusok
átlagosan 5–10 ezer nukleotid hosszúságúak. Mivel azonban a kód univerzális, egy vírus ráveheti a
gazdaszervezetet
arra,
hogy a sajátja helyett az ő
fehérjéit szintetizálja, ily
módon egy ilyen kis mikroorganizmus is képes arra, hogy a gazda szervezetét megbetegítse, jelenlétében a rá jellemző tünetek kialakuljanak.
Gyorsabban és sokat
egyszerre

Az ember kíváncsisága
határtalan, mindent meg
szeretnénk érteni, és amit
lehet, el szeretnénk olvasMetagenomikával a növényben lév összes vírus
ni. Így van ez az élőlények
jelenléte felderíthet
genomjával is. Az ábécé itt
csupán négybetű: DNS
szöcskét vagy egy fenyőfát kódol. Az esetén A (adenin), C (citozin), G (guainformáció mennyisége is különbö- nin) és T (timin), míg RNS esetén T
zik. Míg egy emberben a rá jel- helyett U (uracil) és megfelel a nuklelemző tulajdonságok kódolásához insavat felépítő nukleotidoknak. Az
mintegy 3,4 Gbázisra (3,4 × 109 örökítőanyag „olvasása” tehát egyet
darab nukleotidra) van szükség, jelent a nukleinsav bázissorrendjének –
egy egyszerű növény, a spenót, tu- idegen szóval szekvenciának – a meglajdonságait 1 Gbázisnyi nukleinsav állapításával. A szekvenálás atyja Frederick Sanger angol biokémikus volt,
alakítja ki.
Az élőlények minden sejtje tartal- aki 1977-ben kidolgozott egy olyan
mazza az összes rá jellemző infor- módszert, amellyel egy adott DNS bámációt a sejtmagban, kromoszómák- zissorrendje megállapítható. Ezért a
ba rendezve – ez az, amit genomnak felfedezéséért 1980-ban Nobel-díjat
nevezünk. S mi a helyzet az egysze- kapott (a másodikat életében, hiszen
rűbb élőlényekkel, amelyeknek nin- előtte 1958-ban már a fehérjéket fel1542
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építő aminosavak sorrendjének meghatározását lehetővé tévő módszerért
is megkapta ugyanezt az elismerést).
A Sanger-szekvenálás körülbelül
25 évig egyedülálló technika volt, az
emberi genom bázissorrendjének
első meghatározását is ezzel a
módszerrel végezték. Mivel azonban ezzel egyszerre csak egy nukleinsavsorrend olvasható – körülbelül 600–800 nukleotidnyi hosszúságban –, a szekvenálás költsége igen
sokra rúgott, mintegy 100 millió
dollár volt és viszonylag hosszú ideig, 1990-től 2003-ig tartott a megfejtése.
Egy évtizede azonban új technológiai fejlesztések eredményeképpen
több, egymástól és a Sanger-szekvenálástól alapvetően különböző genomolvasási módszer látott napvilágot, melyeket összefoglalóan új generációs szekvenálások névvel illetnek.
Ezek a módszerek már egyszerre
tudják több, akár sok millió nukleinsav nukleotidsorrendjét leolvasni,
meghatározni, így jelentősen gyorsabban (egy genom egy nap alatt) és
a tervek szerint olcsóbban (az új célkitűzés az 1000 dollár/genom) vezetnek eredményre.
Metagenomika

Az ilyen szekvenálások eredménye
egy adott minta egészében levő öszszes nukleinsav bázissorrendjét tartalmazza. Mivel az élőlények örökítőanyagának alkotóelemei azonosak, egy DNS-vírus örökítőanyagát
ugyanaz a 4 nukleotid építi fel, mint
az emberét. Így, az ilyen új generációs szekvenálással a vizsgált mintában
levő összes élőlény örökítőanyaga ol-

A felfedezés öröme

Ha a vegetatív szaporításra használt anyat vírussal fert zött, a vírust is terjeszteni fogjuk

vasható. Az adott mintában található összes örökítőanyag meghatározását metagenomikának nevezzük
(meta: valamin túl, genom: egy
adott élőlény örökítőanyagának öszszessége). A metagenomikai kutatások első és extrém példája az a projekt volt, melynek során a Sargassotenger összes mikroszkopikus méretű
élőlényének nukleotidsorrendjét meghatározták 2004-ben. Ilyen parányi
élőlények mindannyiunkban és a növényekben is élnek, így a metagenomikai
módszerek egy adott egyedre is vonatkozhatnak, ekkor az élőlényben
található összes élőlény jelenlétére
fény derül. E módszerek használata
a vírusdiagnosztikában is új fejezetet nyitott, melyet még csak most
tanulunk.

zés vagy például a szélsőséges időjárás a növény egészségének romlásához vezethet, ami teret enged a
szervezetében meghúzódó vírusok
szaporodásának. A növényt a környezetében további fertőzés is érheti –
különböző vírusokat különböző rovarok is terjeszthetnek. A következmény termésveszteség, tőke- vagy
faleromlás és akár az egyed vagy az
ültetvény idő előtti pusztulása lehet.
Míg a baktériumok és gombák ellen tudunk, a vírusok ellen nem
tudunk hagyományos növényvédő szerekkel védekezni, így különösen fontos arra ügyelnünk, hogy
az ültetett növényeink vírusmentesek legyenek.

A növényekből történő hagyományos víruskimutatások arra adnak
választ, hogy egy adott vírus jelen
van-e a növényben, vagy sem. A
legelterjedtebb vizsgálatok a vírus
köpenyfehérjéjét felismerő ellenanyaggal végzett kimutatáson alapulnak. Ehhez azonban rendelkeznünk
kell a megfelelő ellenanyaggal. Modernebb módszernek számít a vírusok örökítőanyagának sokszorozásán
alapuló polimeráz láncreakció. Ehhez
azonban legalább részben ismernünk
kell a vizsgált vírus örökítőanyagának
nuk leotidsor rendjét.
Az előbbi módszerekkel összehasonlítva alapvetően más a kérdésfeltevés
a metagenomikai módszerek használata esetében. Mivel itt nem kell a vírusokról előzetes információval rendelkeznünk, ezzel a módszerrel olyan
vírusokat is megtalálhatunk, amelyeket esetleg országunkban vagy az
adott fajtáról még soha nem írtak le,
illetve ezzel a módszerrel új vírusok is
felfedezhetők.
A módszer korlátja jelenleg az, hogy
viszonylag drága, ezért kiskerti felhasználásra még nem ajánlanám. Az
ültetvények telepítése előtt a szaporítóanyagot mindig tesztelik vírusok jelenlétére, de általában ez csak 5–6 vírus ellenanyaggal való vizsgálatára

Vírusdiagnosztika kisRNS-ek új generációs szekvenálásával

Oltással, szemzéssel

Amikor szőlőt, gyümölcsfát ültetünk, azt tervezzük, hogy termését
sok-sok éven át, akár évtizedekig élvezzük majd. Gondosan kiválasztjuk a
nekünk tetsző fajtát, és megrendeljük a
katalógusból vagy megvesszük a faiskolában. Mivel a telepítést rügynyugalomban célszerű végezni, voltaképpen
„zsákbamacskát” veszünk, s csak reméljük, hogy egészséges tőkét vagy facsemetét fogunk telepíteni.
A fajtákat a fajtatulajdonságok fenntartása miatt vegetatívan szaporítják.
Szaporítóanyagul egy-egy anyatő rügyei szolgálnak, ezt oltják megfelelő
alanyra. Ha akár az alany, akár a nemes
rügyet vagy vesszőt adó anyatő vírussal
fertőzött, nemcsak a fajtát, hanem a vírust is szaporítjuk, terjesztjük.
A vírusok sokáig lappanghatnak
egy növényben tünetmentesen, ám
más, újabb kórokozókkal való fertő-

vírusfert zés

kétszálú RNS
daraboló
enzim

kisRNS

végrehajtó
komplex

blokkol

hasít
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ós szekvenálással azonosítjuk
ezeket a kisRNS-eket, akkor
mint egy kirakót, összeállíthatjuk belőlük a vírus bázissorrendjét is. Így ezzel a módszerrel is megtalálunk minden, a növényben jelenlevő
vírust. Ez a módszer jóval olcsóbb a többinél, mivel ebben
az esetben a szekvenálás során
csak röviden kell olvasnunk a
nukleinsavakat, hiszen a számunkra fontos információ itt
mindössze 21–25 nukleotid
hosszúságú.
Kódfejtés

Az új generációs szekvenálás
A leolvasott kisRNS-darabokat az ismert vírus
eredménye több millió rövid
nukleotidsorrendjéhez hasonlíthatjuk. Az ábrán
A/C/G/T-ből álló olvasat.
vírusról keletkezett, már meghatározott
Ezekből kell kitalálni, hogy
kisRNS-ek illesztése látható (a piros és a kék szín
vajon milyen vírusokról keletaz eltér olvasási irányt jelentik).
keztek. Ezt a kódfejtést végzik
a bioinformatikusok. Ha már
korlátozódik. Mivel egy vírus jelenléte van előzetes információnk egy vírusakár a pusztulását is okozhatja a fia- ról, kirakhatjuk a genomját a kisRNStal ültetvénynek, ebben az esetben a ekből, ahogy azt az ábrán láthatjuk.
A kisRNS-ek sorba rakásával azonmetagenomikai módszerek végül
ban teljesen új vírusokat is leírtak
mégis kifizetődők lennének.
már. Így azután ha a faiskolában vett
Árulkodó kisRNS-ek
csemeténkből vagy a furcsa tüneteAz új generációs metagenomika ket mutató növényünkből kitisztítegyik sajátos változata során nem juk a kisRNS-eket, azok szekvenciközvetlenül a vírus örökítőanyagát áját meghatározva megtudhatjuk, hogy
vizsgáljuk, hanem az „ujjlenyoma- a betegséget tényleg vírus okozza-e?
tát”: a fertőzése során a növény védeA NAIK Mezőgazdasági Biotechkező rendszere által termelt kisRNS- nológiai Kutatóintézetének Diagek szekvenciáját határozzuk meg. nosztikai csoportjában ezzel a módAmikor a vírus a növényben sokszo- szerrel – kisRNS-ek új generációs
rozódik, az örökítőanyagáról átme- szekvenálásával – vizsgáljuk termő
netileg kétszálú RNS-molekulák szőlőültetvények és a szaporítóképződnek. Ezt ismeri fel a növény anyag-előállítás különböző lépcsővédekező rendszere és darabolja fel ki- fokán álló gyümölcsfák vírusfertőcsi, 21–25 nt, azaz nukleotid hosszúsá- zöttségét. Vizsgálataink során nem
gú kétszálú kis interferáló (small egy esetben olyan vírusok jelenlétéinterfering; si) RNS-sé. Ezek egyik re derítettünk fényt, amelyeket haszála beépül egy enzim-komplexbe. zánkban eddig még nem írtak le.
Utóbbi a kisRNS nélkül nem műkö- Fontosságuk és a tünetek kialakudik, de amint egy kisRNS kötődik lásában betöltött szerepük megállahozzá, működése értelmet nyer, s ettől pítására azonban még további kutakezdve az enzim-komplex felismer tások szükségesek.
minden olyan RNS-t, amely a beépült
Az új vírusdiagnosztikai módszekisRNS-sel bázispárosodásra képes. rek nagyon érzékenyek, s további jó
Mivel a kisRNS a vírusról keletkezett, hír, hogy a szekvenálás költségeinek
így ez a komplex a vírust fogja felis- várható csökkenésével felhasználásuk
merni, gátolva annak működését.
egyre szélesebb körben fog elterjedni
Amennyiben tehát vírussal fertő- – melyek közül a vírusdiagnosztika
zött egy növény, akkor sok, a vírus feltehetően csupán egy lesz a sok felnukleotidsorrendjével megegyező használási ága közül.
kisRNS is van benne. Ha új generáciVÁRALLYAY ÉVA
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ÉT-ETOLÓGIA
Miért fulladnak meg
a seregélyek csapatosan?

1993 és 2013 között Angliában és
Walesben tizenkét olyan esetről készült feljegyzés, ahol több – akár 80
- seregély fulladt meg egyszerre. A
vadon élő madarak közt, ha olykor
előfordul fulladás, akkor is csak egyegy példány esik áldozatul. Az eseménysorozat tehát igazán különös.
Mi lehet az ok? Halálos vírus, műtrágya, méreg? Trauma, autóbaleset,
villanyvezeték, szélvihar, ragadozó
támadása, esetleg tűzijáték miatt?
A boncolások szerint a madarak
egészséges, fiatal példányok voltak,
a halálesetek pedig tavasszal, kora
nyáron történtek, betegség, környe-

zetszennyezés, sokk kizárva. De az
bizonyos, hogy a seregélyekkel valami nem stimmel, a fulladás sokkal
gyakoribb közöttük, mint például a
feketerigóknál. Egyéb okok elvetése
után a kutatók nem találtak egyéb
magyarázatot a jelenségre, mint a
viselkedést. A madarak csapatostul
járnak az itató- és fürdőhelyekhez,
és úgy tűnik, a fiatalok nem jól mérik fel a veszélyt: mivel jár az, ha eláznak a tollaik vagy kiszalad a lábuk
alól a talaj.
A fulladásos halál persze nem olyan
gyakori, hogy emiatt aggódnunk
kellene a seregélyekért. Ennél sokkal
nagyobb probléma a fészkelőhelyek
hiánya és az egyre kevesebb rovar:
az utóbbi 35 évben, 50-ről 3,4 millióra zuhant a seregélyek száma
Nagy-Britanniában.
Kubinyi EniKő

A PRIMER FORRÁSOK ÉRTELMEZÉSEI

TEREMTÉSTÖRTÉNETEK
AZ ANTIK GNÓZISBAN
A Krisztus utáni els három század vallási és filozófiai irányzatai között jelent meg az a vallási jelenség, amelyet a modern szakirodalom antik gnózisnak nevez. A sokszín hagyományanyagot produkáló csoportok közös nevez je az, hogy a megváltást a gnószisz (a görög ismeret, tudás, belátás) megszerzésében látták. Ez az ismeret egyszerre volt Isten- és emberismeret, és ugyanakkor foglalata
annak az egységnek, amely a megismer , a megismert és az ismeret hármassága közötti azonosság
feltételezésén is alapult.

H

asonlóan a kortárs hagyományokhoz, a gnosztikus spekulációknak is az volt a célja,
hogy az evilági, anyagi és eredeti állapotától elidegenedett embert megszabadítsa, felébressze, és az eredeti,
tökéletes, égi állapotához visszavezesse. A teremtményben lévő isteni rész (értelem, lélek) eredeti
forrásához való visszafordításának, újraegyesítésének az eszköze az
ismeret volt, amelynek
közvetítésében a szövegek játszhatták a döntő
szerepet.
Az elsődleges és másodlagos forrásokban

magában, hogy az antik gnózis kategóriájába sorolható iskolák és tanítások írott forrásai között nem tételezhető fel „gnosztikus kánon”,
amely a zsidó és keresztény hagyományhoz hasonló módon zárt rendszert alkotott volna. Ehhez járul

Az égi világ,
a pléróma

PD 112421
PUB-I 117209

kirajzolódó teológiai
rendszerek kategorizálása, egymáshoz való
doktrinális és kronológiai viszonya máig tisztázatlan és konszenzus
nélküli a modern szakirodalomban. A kortársaktól napjainkig ismétlődő kérdések megválaszolását nehezíti magának a gnózisnak a definiálása, valamint idő- és
térbeli körülhatárolása. A nehézségek másik gócpontját az foglalja

iskolákba szerveződjenek, hanem
éppen a sajátosságok tekintélyére támaszkodott a hagyomány folytonossága és érvényessége is.
Az alábbi áttekintésben először bemutatom a gnosztikus szövegekben
olvasható teremtéstörténetek legfőbb szereplőit és alapkérdéseit, hogy ezekkel együtt jussunk közelebb a teremtéstörténetek mögött álló
alapvető teológiai megfontolásokhoz. Az áttekintés egyfelől a primer források értelmezéséhez kínál segítséget, másfelől pedig
egy átmeneti tipológiai modell kereteként is
szolgál.

Az antik geocentrikus világkép ábrázolása

hozzá a tanbeli egység és egységesség hiánya. A dogmatikai polifóniából következik, hogy a különböző
szerzők és irányzatok nem törekedtek arra, hogy tanításaik rendszerbe,
ÉLET

Az égi, pneumatikus
világ, több szövegben
a templom szimbólumaként értelmezhető
pléróma struktúrája
döntő módon befolyásolja az anyagi világ létrejöttét is. A
legtöbb
gnosztikus
szövegben olvasható,
hogy az égi világ csúcsán az első, igaz
istenség áll, míg más szövegek egy
duális istenpárt vagy triászt helyeznek a léthierarchia élére. A léten túli,
transzcendens istenség saját gazdagságából vagy jóságából túlcsordulva,
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A Nag Hammadi-barlang és az ott talált 13 apokrif tekercs

vagy egyszerűen akaratát gyakorolva
hozza létre az égi istenek nemzetségét, az aiónokat. Az aiónok, perszonifikált fogalmak – egyszerre jelölnek egy-egy androgün, spirituális létezőt, égi helyet és idő-feletti örökkévalóságot is – a számmisztika, az
aritmológia rendjének megfelelően
jönnek létre egymásból. A legtöbbször aión-párok alkotta rend kiteljesedése a plérómát hozza létre, a teljességet, amely modellként, égi mintaként
szolgál az alsó világ megalkotásakor.
Erre az analógiás gondolkodásmódra
épül az is, hogy a teremtés – és a teremtő is – az első atya vagy valamely
kitüntetett égi létező akaratát hordozza.
Szophia és Jaldabaóth

Az égi világ rendjének megbomlásáért, a harmónia megtöréséért a
primér források többsége az utolsó,
legifjabb aiónt, Szophiát, a megtestesült Bölcsességet vagy a perszoni-
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fikált Pisztiszt, a hitet teszi felelőssé.
A Bölcsesség hibáját vagy vétkét magyarázó dramatikus történetek két
különböző indokot vonultatnak fel:
vagy az első istenség megismerésének illegitim vágya, vagy a társ nélküli, és ezért tökéletlen teremtés indítja el az égi világban azt törést,
amely kiváltó oka a pszichikus majd
az anyagi világ létrejövésének. A
szimbólumok nyelvén ezt az égi világ peremén elhelyezett függöny (a
templom függönyének) megalkotása
fejezi ki, amely nemcsak határként
feszül a fenti és a lenti között, hanem
árnyéka lesz az alsó világ és teremtőjének anyaga is.
Szophia tettének következménye
az, hogy létrejön a plérómán kívüli
világ, a fény mellett az árnyék és a sötétség, az aiónok alatt a pszichikus
szféra első létezője, az első arkhón.
A legtöbb esetben Jaldabaóthnak,
Szamaélnek vagy Szaklasznak nevezett arkhón ismertetőjegyeit egyrészt
a platonikus hagyomány Démiurgosz figurájától örökölte (a
Timaiosz című dialógusban leírtaknak megfelelően), másrészt sok
vonásában hasonlít az
ószövetségi
Istenhez
(például idézi az ószövetségi kinyilatkoztatás
verseit), de ugyanakkor
nevei és alapjellemzői, a
tudatlansága és gonoszsága miatt a bibliai hagyomány bukott angyalához áll a legközelebb. Az égi világ eszközeként
betöltött
teremtői funkciója a
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világ és az ember megteremtésében
teljesedik ki, de az általa létrehozott
rendnek nem őrzője, hanem Isten- és
emberellenes hatalomként inkább börtönőre, mert fiaival, az arkhónokkal
az ember – vagy az emberben jelen lévő szellemi rész (szimbólumai: a mag,
szellem, fény stb.) – foglyul ejtésén és
az anyaghoz bilincselésén munkálkodik az anyagi világ fennállásának
idejére.
Az arkhónok

Az első arkhón fiai az arkhónok, természetfeletti létezők, asztrális hatalmakként a planétákkal állnak szoros
kapcsolatban, de ugyanakkor démoni hatalmakként azonosíthatók. Legtöbbször szemita eredetű nevet viselnek. A leggyakrabban használt rendszerben az antik geocentrikus világképeknek megfelelő nyolc szférában
a hét égitestet (Hold, Vénusz, Merkúr, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz)
személyesítik meg, míg az állócsillagok körében az égi világ helyezkedik
el. A szférikus hatalmak nem egyszerűen az égi jeleknek a kortárs asztrológiának, és asztronómiának a megszokott szimbólumai, amelyek felfedik a világ dolgainak és az eseményeinek szükségszerű menetét (a
heimarmenét), hanem a demonizálódás
folyamatának eredményeképp a földi
világ és az ember sorsának alakítói,
megrontói. Befolyásuk kiterjed minden területre, hiszen részt vesznek a
kozmosz megalkotásban, fenntartásában és irányításában is.
A szövegek alapvonásai

A primer szövegekben megjelenő
teremtéstörténeteknek három alapvonását érdemes kiemelni. Az első,

hogy ezek a történetek – lazán vagy
szorosan, de minden esetben kapcsolódnak a Mózes első könyvében
megörökített hatnapos teremtés leírásához. A második, hogy a szerzők
különböző módon – elutasítva, elfogadva, vagy éppen szimbólumok
rejtvényeit látva – viszonyultak a
Szeptuaginta mózesi szövegéhez és
tekintélyéhez. A harmadik, hogy a
kortárs hagyományokban kialakult
exegetikai módszerek mindegyikét
alkalmasnak vélték a bibliai szövegek jelentésének felderítéséhez,
vagyis a szó szerinti jelentéstől a teljes allegorizmusig minden módszer
megtalálható a forrásokban. A három alapvonás segítségével juthatunk el ahhoz a megállapításhoz,
hogy a bibliai történetet a primer
szövegek teremtéstörténetei olyan

zésének egyik alappillére is, miszerint a primer forrásokban olvasható
teremtéstörténetek a gnózist közvetítő teológiai rendszerek építőkövei, a kortárs világ kérdéseire fogalmaznak meg válaszokat. A válaszokat hordozó teológiai tanítások
terminológiai és koncepcionális
rendszerének közös forrása a mózesi teremtéstörténet, de a jelentésének felfejtéséhez használt bibliai filológiai, teológiai és filozófiai eszközrendszere döntő módon támaszkodott a platonikus és a biblikus
hagyományokra.
A történetek megközelítésének
másik, szükségszerűen következő
alappillérét a kortárs keresztény hagyományokban születő ortodox teológia jelenti. Adódik ez az alappillér
azért, mert az eretneküldöző,

Michelangelo: Ádám teremtése

szimbolikus nyelven megírt, és össze
nem téveszthető szereplőkkel és teológiai tartalommal terhelt dramatikus történetekké változtatták, amelyek első látásra két egymással szemben álló, de nem egyenrangú erő, a
fény és a sötétség kozmikus hatalmai
közötti konfliktus történetét jelenítik meg. A sokszor homályos és kusza történetek mögött azonban azok
a kortárs teológiai és filozófiai hagyományokban feltett alapkérdések
visszhangoznak, amelyek egyszerre
keresik a választ a rossz eredetére, a
szellem és az anyag viszonyára, illetve összefoglaló módon kifejezve, a
világ és ember eredetére és sorsára.
Mindezekből levonható az a következtetés, amely a szövegek értelme-

hereziológus atyák évszázadokon át
küzdöttek a gnosztikus szerzők és a
tanítások cáfolatáért, és azért, mert
éppen ezek a polémiák határozták
meg az ortodoxia és heterodoxia
közötti határvonalat, illetve az egyházat máig meghatározó dogmák
kialakulását (például a creatio ex
nihilo tan), és azért is, mert a primér
források döntő többsége őrzi a keresztény hagyományok hatását (az
újszövetségi idézetektől, az allúziókon át egészen Krisztus megváltó
szerepének értelmezéséig). A jelentős különbségek nivellálásának
szándéka nélkül ezek a megállapítások arra mutatnak, hogy a primer
forrásokban olvasható teológiai
konstrukciók többsége a II-III. száÉLET

zadi keresztény hagyományok között lokalizálhatók, eredetük és céljuk a dogmatikai vitákban helyezhetők el.
A harmadik alappillér a szövegek
szimbolikája. A teológiai tanítások
kifejezésére használt nyelvi szimbolika a legtöbbször a mitológiákból
ismert vagy inkább költői képi nyelven és jelképeken nyugszik. Ez a
szimbólumrendszer az antik gnózis
gondolkodásmódjának kifejező eszköze. Ebből válik értelmezhetővé
egyrészt a teremtett, evilági ember
megszabadulását szolgáló ismeret
közvetítésének antropológiai fókusza, amely nemcsak a bemutatott
szereplők és történetek leírásában
érvényesült, hanem a teremtésre alkalmazott keresztény terminológia
kiterjesztésében is, azzal együtt,
hogy felvetette például
a teremtő kilétére, az
időbeli teremtésre, a
preexisztens anyagra, és
a teremtményre vonatkozó alapkérdéseket.
Másrészt ez a szimbolika kínál magyarázatot
arra, hogy ez a gondolkodásmód
miért
választotta a szent szöveget, és ezek sajátos
exegetikai módszerét.
Harmadrészt pedig értelmezhetővé teszi azt
az alapjellemzőként
értékelhető tanítást,
amely a teológiai, a
kozmológiai és az antropológiai dualizmus
foglalata, és középpontjában a teremtő és a teremtés más hagyományokból nem ismert éles kritikája
áll. A szimbolika egyik pólusa az
alsóbbrendű istenségre és a legtöbbször a fogság, a sötétség Isten- és
emberellenes eszközeként szolgáló,
vagy éppen a hiány megtestesüléseként értékelt anyagi világra vonatkozik. A másik pólus pedig a teremtett embert vagy isteni részét és
az eredetként és célként tételezett
isteni, égi világot foglalja magában.
A két pólus ellentétének feloldását a
kinyilatkoztatás státusába helyezett
ismeret, a gnózis megszerzése kínálta, legalábbis a szövegek szándéka szerint.
ÖTVÖS CSABA
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a hét kutatója

FIGYELEM ÉS GÁTLÁS
AZ EMBERI AGYBAN
Agyunk többféle sz r t használ arra, hogy a beérkez információrengetegb l csak azt használja fel,
ami éppen akkor a legfontosabb számunkra. Ha
ezek a funkciók nem m ködnek, annak komoly
következményei vannak. Ilyen például az öregedés
során tapasztalható kognitív leépülés. Ezért is fontosak azok a kutatások, melyeket az OTKA támogatásával Vidnyánszky Zoltán agykutató és csoportja
végez az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjában.

– Tudatosan készült agykutatónak?
– A szerencse nagyon fontos az ember életében, az én pályám indulásában is közrejátszott. Kárpátaljáról
származom, ahol a természethez közel töltöttem a gyerekkoromat, mindenki humán beállítottságú volt a
családban és talán egy kis dac is volt
bennem, hogy reáltudományokkal
foglalkozzam. Ungváron fejeztem
be az egyetemet, biológia szakon,
utána sikerült átjönnöm Budapestre.
1990 végén még példa nélküli volt,
hogy egy határon túli magyar magyarországi állami ösztöndíjat kap.
Hámori József akadémikus, az
MTA Tudományos Minősítő Bizottság akkori vezetője – akiről akkor még nem is tudtam, hogy agykutató
– elintézte nekem.
Látták ugyanis, hogy
ha ezt át tudják vinni,
K 112093
akkor jöhetnek mások
PUB-I 117209
is Erdélyből, Felvidékről és Kárpátaljáról,
így be tudják kapcsolni ezeket a régiókat a tudományos életbe. Először
a SOTE és az MTA közös kutatócsoportjában, éppen Hámori Józsefnél kezdtem el dolgozni, de úgy
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éreztem, nem az én világom az állatkísérletes agykutatás. Szerencsére ki
tudtam menni egy évre Stockholmba Gulyás Balázs professzorhoz a
Karolinska Intézet PET-központjába, ahol belekóstolhattam a humán
kutatásokba. Abban az időben indultak világszerte az MRI-kutatások,
ami nagyon izgalmas területnek
tűnt. Sokáig nem volt itthon készülék, de egy pályázat révén sikerült
kijutnom a Rutgers Egyetemre az
USA-ba, ahol 2001 és 2005 között
minden évben eltölthettem 2-3 hónapot. Ott tanultam meg az MRImódszert, illetve azt, hogy mi az
emberi agy, hogyan látunk, és mi az,
hogy figyelem.
– Önök mire használják az MR-t?
– A funkcionális MRI arra való,
hogy feltárjuk bizonyos kognitív folyamatok neurális hátterét képező
agyi hálózatait, jellemezzük funkcionális állapotukat. Az emberi agy
vizsgálata esetén az fMRI-vel tudjuk elérni a lehető legjobb térbeli felbontást. Viszont az időbeli felbontásunk meglehetősen gyenge, körülbelül 1 másodperc. Az agy tevékenysége viszont egy nagyságrenddel
kisebb, milliszekundumos tarto-
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mányban a legizgalmasabb. Erre való az EEG, aminek tökéletes az időbeli felbontása. Annak ellenére,
hogy az EEG régi módszer, az új
adatfeldolgozási eljárásoknak köszönhetően ma is az emberi agy kutatásának egyik legfontosabb eljárása. Mivel mindkét módszert jól ismerjük és sikeresen alkalmaztuk,
megpróbáljuk kombinálni őket annak érdekében, hogy minél pontosabban tudjuk jellemezni az emberi
kognitív funkciók ép és kóros agyi
folyamatait. A legújabb készülékek
már kompatibilisek egymással. Meg
lehet csinálni, hogy egyszerre mérjük az agyi események dinamikáját
és lokalizáljuk azokat. Ehhez azonban meglehetősen nagy és összetett
módszertani háttérrel kell rendelkezni, amit az elmúlt évek során sikerült
kiépítenünk. Az általunk kidolgozott
kutatási megközelítés nemzetközi
szinten is előremutatónak tekinthető.
Jövőre tudjuk elkezdeni a kombinált
MRI-EEG méréseket.
– Mi a célja ezeknek a kutatásoknak?
– Mi többek között a figyelmi gátlással foglalkozunk. Mivel az agynak véges a kapacitása, nagyon erős

szelekciós mechanizmus működik
benne. Kiválasztja, hogy az adott
pillanatban mi a legfontosabb inger,
amit fel kell dolgozni és mi a legfontosabb cselekvés, amit végre kell hajtani. Ezért a fontos ingereket felerősíti, ami nem az, azt gátolja.
Nálunk a látás áll a kutatások fókuszában. Meglepő lehet, de a látásunk nem folytonos és egyszerre
nem is dolgozunk fel mindent. Egy
nagyon szűk, meghatározott kis területre fókuszáljuk a feldolgozási
kapacitásunk. Oda, ahol a legjobb a
felbontás és ahonnan a legtöbb információ jön. A mintavételezés 3-4
Hz-en működik, tehát 1 mp alatt
csinálunk 3-4 szemmozgást és ezen

képezzük a sorokat, hanem mintavételezve szedjük ki a fontos információkat. Ehhez egyszerre kellett
mérnünk a szemmozgást és az
EEG-t. Ha tudjuk, hogy adott pillanatban hogyan mozgott a szem, mikor fixált, hova nézett, akkor össze
tudjuk rakni a dinamikus leképezését az egész folyamatnak.
Attól függően, hogy
mit olvasunk,
másodpercenként körülbelül négyszer
ugrik tovább
a szemünk a
soron, és az

belül másodpercenként 8-10-szer
veszünk mintát. Az információnak
azt a részét, amit nem használunk fel
az aktuális cselekvés irányítására, az
agyunk elnyomja.
– Önök új, saját módszerrel vizsgálják a látást is.
– A látás egy aktív folyamat: folyamatos szemmozgással, figyelmi
mintavételezéssel választjuk ki a cselekvésünk szempontjából legfontosabb információt. Ezért mi a figyelmi szűrési funkciókat természetes
körülmények között vizsgáljuk. Az
egyik kutatási irány az olvasás. Aki
látott már olvasás közbeni szemmozgást, az tudja, milyen hihetetlenül dinamikus folyamat. Nem fény-

egyes fixációk körülbelül 150–250
milliszekundum hosszúak. A módszer, amit kidolgoztunk lehetőséget nyújt arra, hogy vizsgáljuk a
fixációk során történő információ-feldolgozást és a háttérben folyamatosan jelenlevő agyi oszcillációs tevékenységet egyaránt.
Olvasás közben folyamatosan el
kell nyomnunk a látómezőnkben
jelenlévő azon szövegrészek feldolgozását, melyeket már elolvastunk. Elképzelésünk szerint ebben fontos szerepet játszanak az
EEG-ben alfa tartományú oszcillációs tevékenységként megjelenő
látókérgi gátló folyamatok. Ezek a
kutatásaink számos olyan módszertaÉLET

ni újítást tartalmaznak, melyek talán
az egész világon jelentős hatással lehetnek arra, hogyan kutatjuk a közeljövőben az emberi látás agyi folyamatait. Mindenesetre az első eredmény az, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
– Lehet majd a gyakorlatban is alkalmazni az eredményeket?
– Azon dolgozunk, hogy a diszlexiások esetében tudjuk alkalmazni is.
Ha egy 7-8 éves gyerek rosszul olvas,
felmerül a kérdés, hogy a figyelmi
és vizuális információ-feldolgozási
funkciói alapvetően gyengébbek,
mint a normálisan olvasó gyerekeké
vagy más okból megy neki nehezebben? Például amiatt, mert nem
volt sikerélménye, így nem gyakorolta eleget ahhoz, hogy „olvasásszakértővé” váljon.
Az olvasás elsajátítása és folyamatos gyakorlása hihetetlen módon áthangolja az idegrendszerünket.
Egy francia kutatócsoport viselkedéses tesztekkel, EEG és fMRI
módszerekkel hasonlította össze
az agyi vizuális információ-feldolgozás folyamatait az olvasni
tudó és olvasni nem tudó emberek
között. Voltak köztük olyan délamerikai indiánok is, akik még
soha nem láttak betűket. Az eredményekből kiderült, hogy az olvasás megváltoztatja, hatékonyabbá teszi szinte az egész látási folyamatot, beleértve azokat is,
amelyeknek közvetlenül nincs közük az olvasáshoz.
A mi új módszerünkkel sikerült
specifikus EEG-markereket találnunk az általános vizuális feldolgozási folyamatok hatékonyságának és
az – olvasási szakértőséggel szorosan
összefüggő – írottszó-feldolgozás
agyi mechanizmusainak mérésére.
Reményeink szerint meg tudjuk
majd mondani, hogy a diszlexia hátterében a figyelmi és vizuális információ-feldolgozási funkciókat érintő
alapvető probléma áll, vagy a kevés
gyakorlás, az olvasási szakértelem hiánya okozza a nehézséget. Jövőre el
tudjuk indítani ezeket a kutatásokat
is. Ezek még mindig alapkutatások,
de már most látszik, hogy milyen a
gyakorlati kifutásuk. Rá vagyunk
kényszerítve, de örülünk is neki.
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
OKOSTELEFONNAL
Az okostelefonok életünk egyre több területén nélkülözhetetlenek – és ez az egészségünkre is hatással lehet. Cikkünk témája az egészségfejlesztés
okostelefonnal – pontosabban okostelefon alkalmazásokkal – azon belül az ingyenesen letölthet ,
angol és magyar nyelv android alapú alkalmazásokkal. De az iPhone-rajongók se csüggedjenek, a
legtöbb említett alkalmazás IOS-re is letölthet .

G

ondoljunk bele: mire használja
egy átlagember az alkalmazásait szabadidejében? Passzív
szórakozásra. És mire tudnánk még
használni? Aktív szórakozásra!
Mivel manapság mindenki szimbiózisban él az okostelefonjával, miért
ne használjuk mint szupererőt vagy
szuper segítséget, és vegyük hasznát
az egészségesebb mindennapok kialakításában is. Keressük meg ezeket
az okostelefon alkalmazásokat, vagyis a Google Play alkalmazásokon belül az Egészség és fitnesz kategória
legjavát!
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A cél az, hogy merjük telefonunkat
nem csak passzívan, hanem aktívan
is használni, egy új dimenzióba helyezni. Például tegyük a kezünkből a
karunkra, ahogy a futóknál szokás.
Tapasztaljuk meg a telefon adta aktív lehetőségeket, a testi-lelki jóllétünk változásainak nyomon követését, fejlesztését, önmagunk megismerését!
Az okostelefonok elterjedése előtt
másmilyen volt a passzív szórakozás. Utazás közben az emberek beszélgettek vagy rejtvényt fejtettek,
könyvet, újságot olvastak, tanultak,

2 01 5/4 9

aktívan használták az agyukat, ha a
testüket nem is. Ma mindenki az
okostelefonját szorongatja, és azon
képeket nézeget, játszik, vagy
csetel. Az is elképzelhető, hogy ez
a látvány lehetne más. Ha csak néhány ember is, de inkább recepteket olvas, vagy a holnapi étrendjét
tervezi, esetleg tornavideókat néz,
vagy lecsekkolja, hány forintot
spórolt ma azzal, hogy nem gyújtott rá. Arra gondol, ha hazaért a
munkából vagy az iskolából, mit
tehetne saját, vagy a családja testilelki jólléte érdekében.
Ez a platform már korábban is
eszébe jutott valakinek, Meskó
Bertalannak. Ő elnevezte magát
„medical futurist”-nek, vagyis orvosi jövőkutatónak, aki a mai technikai vívmányokkal próbálja modernizálni az orvoslást és az egészségtudatosságot a társadalomban.
Bertalan Debrecenben végezte el
az orvosit, többet van Amerikában, mint itthon, világszinten elismert kutató. Blogjából, előadásaiból megtudhatjuk, mi az az
okosóra, okos mérleg, okos kanál,
mindent, ami okos. Mi az a lépésszámláló, miniatűr vérnyomásmérő, alvásmonitor stb. Bár ezek javarészt sokba kerülnek, az ingyenesen letölthető okostelefon-alkalmazásokkal mi is bátran kísérletezhetünk.

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
Nézzük, hogyan is tud az okostelefon segíteni nekünk például
egy baleset esetén! Ajánljuk például az Elsősegélynyújtás alkalmazást,
ami abban segít, mit tegyen egy
átlagember, ha valakivel baj történt. Ki kell választani a megadott
balesetek közül az aktuálisat, majd
lépésről lépésre leírja, mit tudunk
tenni a másikért. A Laborlelet kisokos az egyik legjobb mentőöv, ha
nem tudnánk kiigazodni a vizelet-, vagy véreredményünkön. Az
utolsó alkalmazásnál (Heart Rate)
pedig, ha a kamerára illesztjük az
ujjbegyünket, pulzust tudunk vele
mérni.
Bátran kijelenthető, hogy az
Egészség és fitnesz kategórián belül
a futást támogató, segítő alkalmazások a csúcstartók. Ilyenek az
Endomondo vagy a Runkeeper, a
Nike+Running, vagy bármilyen
más sportmárka applikációja. GPS
és internet bekapcsolása után kijelzik, hány kilométert, hány percig,
milyen intenzitással futottunk, mi
az átlagtempónk és mennyi elégetett kalóriával büszkélkedhetünk.
Futáson kívül bármilyen más mozgást is lehet monitorozni. Biciklizést,
gyaloglást, lovaglást, ami tetszik. A
Google Fitness egy általános fitneszalkalmazás. A Napi edzéseknél tetszőleges testrészenként mutat nekünk
gyakorlatokat, amiket leutánozva
méri az időt, és hogy hány gyakorlatot kell elvégezni. A Pedometer pedig
egy lépésszámláló, ami a hétköznapokon megtett lépéseinket számolva
megtudhatjuk, mennyit gyalogolunk
egy nap, mennyire élünk átlagosan
aktív életet.
Szerintem mindenkinek izgatja a
fantáziáját, mennyit, milyen minőségben alszik, mennyit mocorog, és esetleg milyen hangokat ad
ki alvás közben. Vannak olyan alkalmazások, amelyek az összes efféle kérdésre megadják a választ:
ilyen például Sleep Android. Ha bekapcsoltuk, alváskor az ágyra, magunk mellé téve érzékeli a matrac
mozgásait és így grafikonokon rajzolja le, hogy mennyi volt a felszínes pihenés és a REM-fázis az
adott estén. És összegezhetjük, hogy
mennyit alszunk átlagosan, beállít-

hatunk egy számunkra ideális alvásmennyiséget, és végül megtudhatjuk, hogy teljesítettük-e azt az adott
hétben, hónapban, vagy sem.
Aki diétázik – és aki nem – bátran kísérletezzen az alábbi alkalmazásokkal, mert hasznosak. A
Calorie Counter kalóriaszámláló alkalmazás például vonalkód-felismerővel is rendelkezik, tehát ha lefényképezzük például egy joghurt
vonalkódját, és az szerepel az adatbázisában, megmondja, hány kalóriát tartalmaz. A BMI-kalkulátorral
kiszámolhatjuk, hogy mennyi az
ideális testsúlyunk kortól, nemtől,
magasságtól függően, és megtudhatjuk, hogy ránk fér-e az életmódváltás, vagy sem. A Water your
body pedig arra emlékeztet akár
óránként, hogy igyunk vizet. Ha
valakinek sosem sikerül meginnia
napi 2-3 liter vizet, azoknak sokat
segíthet, hogy többször vegyék kezükbe a poharat, vizes palackot.
A lányok körében legnépszerűbb
alkalmazások pedig a menstruáció
monitorozására szolgáló appok,
melyekbe, mint egy kis naplóba,
bármit megírhatunk. Milyen a
hangulatunk, hogy érezzük magunkat azokon a napokon, voltak-e fájdalmaink stb. Kiszámolja
a lehetséges peteérés időpontját, a
menstruáció időpontját, emlékezÉLET

tet, mikor kell a tablettát bevenni,
szűrővizsgálatra menni, vagy önvizsgálatot végezni esetleg.
A cigarettáról való leszokást segítő alkalmazások is léteznek. Ezek
angol nyelvűek. A fejlesztők úgy
gondolták, hogy úgy motiválják a
leszokásban lévőket, hogy összeadják, hány szál cigit nem szívtunk el,
mennyi pénzt spóroltunk meg ezzel, hány nappal nőtt a várható élettartamunk, és mennyivel javult az
általános egészségi állapotunk.
Ezen kívül feltehetjük a letöltők
közösségének a kérdéseinket, motiválhatjuk egymást, megoszthatjuk
tapasztalatainkat.
Végül ejtsünk szót arról, hogy ha
már ennyi alkalmazást futtatunk
rajtuk és így lefárasztjuk a kis
andoridok rendszerét, hogyan tudjuk az ő „egészségüket” is óvni.
Védjük a telefont kívül-belül! Ellenőrizzük rendszeresen az adat- és
memóriahasználatot! Ne futtassunk
egy időben több alkalmazást! Töröljük, amiket nem használunk! Ne
hagyjuk teljesen lemerülni az akkumulátort! Napi egyszer indítsuk újra
a telefont!
Ha nagyon igyekszünk, akkor le
tudjuk győzni a lusta, kissé meghízott énünket, és egy fittebb és egészségesebb emberré válhatunk általuk.
NYÍRI ORSOLYA
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60 ÉVE HUNYT EL GALAMB JÓZSEF

A XX. SZÁZAD
AUTÓJÁNAK
ALKOTÓJA
Hatvan éve, 1955. december 4-én, 74 éves korában hunyta le
örökre szemét a világ egyik legnagyobb autógyárának nyugdíjas
f mérnöke, Galamb József, az 1908 októberében a Ford Motor
Company szerel csarnokból kigördül Ford T-modell tervez je.
Az autó egyszer kezelhet sége és megbízható konstrukciója,
illetve a kedvez ára miatt annyira megnyerte a vev k tetszését, hogy a típust 1927-ig gyártották. Az évtizedek alatt több
mint 15 millió „Tin-Lizzy”, azaz „Bádog Böske” készült, ahogy

Galamb József portréja

akkor becézték a szalagszer szereléssel és gyártással készült

a T-modell születésének id szakából

gépkocsit. A maga idejében az elny hetetlen szerkezet a megbíz-

G

alamb József 1881. február
3-án Makón született református földműves családban.
(Életrajzát ld. ÉT 2011/5. 134. – a Szerk.)
Érdeklődése fiatalon a műszaki pályák
felé vonzotta. A makói elemi és polgári
fiúiskolai tanulmányait követően 1896tól már a szegedi Fa- és Fémipari Szakiskolában tanult, majd 1898-tól Budapesten, a mai Óbudai Egyetem jogelődjében, a Budapesti Magyar Királyi Felső
Ipariskolában folytatta tanulmányait. A
jó hírnévnek örvendő intézményben –
Faragó Ödön a szabadkézi rajz rendes
tanára irányítása mellett – kitűnt társai
közül szabadkézi rajz készségével, szerkesztői, tervezői tehetségével.
Galamb József gépészeti szakosztályos
tanulmányait az 1900-1901. tanévben
fejezte be, melynek során az iskola a gépészeti ismeretek oktatására helyezte a
hangsúlyt. A felső ipariskolai tanulmányai befejeztével rövid időre a diósgyőri
Vasgyárba került műszaki rajzolónak,
majd katonai szolgálatát 1901-ben a haditengerészetnél töltötte Pulában. A Monarchia hajóhadában örömmel fogadták
a műszaki szakembereket. Galamb elméleti képzettségét és gyakorlati készségét hasznosítva gépkezelői tanfolyamon
vett részt.
A pulai katonai szolgálaton alakult ki
kapcsolat a Galamb és a Horthy család
között. A fiatal Horthy Miklós a flotta I.
1552
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hatóság fogalmának számított. Méltán választották a T-modellt
1999. december 18-án Las Vegasban az „Évszázad autójának”.
osztályú sorhajóhadnagya volt, akit 1901
januárjában a Sperber torpedónaszád parancsnokává neveztek ki. E beosztásából
nősült, a Purgly család legfiatalabb leányát, Magdolnát vette el 1901. július 22én az aradi református templomban. A
semmeringi nászút után, ősszel érkezett
vissza Pulába, ahol újabb beosztás várta.
Átvette – egyéves elméleti és gyakorlati
torpedó-tanfolyamot követően – a
Karnich torpedónaszád parancsnokságát. Ezen a hajón képezték ki gépésznek
az újonnan behívott sorköteleseket.
A gépkezelő-iskolahajón, a gyakorlati
kiképzés során találkozott először Horthy Miklós és Galamb József. Galamb elméleti képzettsége és gyakorlati érzéke
alapján gyorsan haladt előre a ranglétrán.
A gépészeti tanfolyam után műszaki altisztként szolgálta le katonaidejét a haditengerészetnél.
Leszerelését követően Galamb először
szülővárosához közel, rövid ideig Hódmezővásárhelyen, a mai Mérleggyár jogelődjénél, majd Aradon a Magyar Automobil Rt-nél (MARTA) dolgozott. A
vállalattól kapott ösztöndíjjal 1903-ban
tanulmányútra Németországba utazott:
Drezda, Berlin, Hamburg, Bréma nagy

2015/49

gépgyárait tekintette meg. Mikor pénze
elfogyott, szakmunkásként dolgozott
egy brémai hajógyárban, bejárta Belgiumot és Hollandiát, majd ezután Düsseldorfba, végül Frankfurt am Main-ba,
az Adler autógyárba került. Itt hallotta a
hírt, hogy világkiállítás lesz 1904-ben az
amerikai Saint Louis-ban. Egyébként is
érdekelte az amerikai ipar, így elhatározta, hogy megnézi. Amikor összegyűlt a
harmadosztályú jegy ára, két magyar
barátjával hajóra szállt Hamburgban, és
1903. október 6-án megérkezett New
Yorkba, 27 dollárral zsebében. A megmaradt pénzt háromfelé osztották, majd
mindenki elindult a maga útján.
Dobozoktól az autógyárig

Galamb az Egyesült Államokban partra
szállva azonnal munkát vállalt New
Yorkban egy dobozgyárban. Már akkor
igazi gépszerkesztői vér folyt az ereiben,
és nemsokára be is mutatta az üzem tulajdonosának, miként lehetne olyan gépet építeni, amely tízszer gyorsabban állít elő dobozokat a kézzel készítettekhez
képest. Nemsokára New York állam fővárosában, az új kormányzósági épület
belső faldíszítési munkálatain dolgozott,
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A Ford T-modell születésének századik évfordulójára
kiadott emlékérem

T-modell hazai utakon

lambnak a felvétel sikerült, 1905. december 11-én belépett a Ford Motor Company alkalmazottai közé.

ogy

zült

A Ford T-modell születése

bíz-
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majd megtakarított pénzén Pittsburgbe
utazott. Egy „antik” bőrárukat készítő
műhelyben bőrt festett. Ezután a már világhírű Westinghouse gyárban kezdett
dolgozni szerszámlakatosként a gépalkatrészeket öntő futószalagon.
A Saint Louis-i világkiállítás megtekintése oly nagy hatást tett rá, hogy elhatározta, Amerikában marad. Saint Louis-ból látogatóba utazott Clevelandbe, de
ott maradt, az autógyárban porlasztókat
állított elő. Az Ohio államban a Harris
Automative Press Co. gyárában, mint
szerszámszerkesztő és -készítő tevékenykedett heti 20 dollárért. 1905 vé-

gén Detroitba utazott barátjához. Itt
megnézte az Oldsmobilt gyártó Olds
Motor Works üzemet, és annyira
megtetszett neki a detroiti munkatempó és a nagyváros, hogy elhatározta, Detroitban keres állást.
A Cadillac gyár főmérnöke, Frank
Johnson, műszaki rajz munkákért heti 18
dollárt adott, amit Galamb azért is vállalt
el, mert a főmérnök rajz- és körzőkészletét használhatta. Döntenie kellett, marad, vagy más munka után néz. Három
lehetőség – a Cadillac, a Silent Northern
és a Ford – közül a Ford gyárat választotta. A próbarajz elkészítését követően GaÉLET

Galamb a Fordnál az N-modell tervezésével kezdett foglalkozni. Újszerű
hűtőt, hűtővizet keringtető szivattyút
készített. Egy 1906-os kiállításra készült 3 db N-modell után a kocsiból
hétezer példányt gyártottak és forgalmaztak. Galamb Harold Wills osztályvezető legfőbb munkatársa lett.
Ford egy alkalommal – még az
N-modell hátsó hídjának tervezésekor – látni akarta a műhelyrajzokat.
Wills megmutatta Galamb rajzait:
Ford jó érzékkel azonnal felismerte
azt az embert, aki képes lesz megvalósítani elképzeléseit. Kérdésére,
hogy „ki az a Galamb”, annyit válaszolt: egy „dutchman”, ami voltaképpen hollandust jelent.
Amikor Henry Ford elhatározta, hogy
„kerekekre teszi Amerikát”, akkor három önmaga szabta követelményt ültetett át a gyakorlatba. Egyfelől a gépjármű szerkezetének olyan egyszerűnek kellett lennie, hogy akár egy gyerek kezelni tudja, másfelől az úttalan
utakon is használható, és nem utolsó
sorban olcsó kellett, hogy legyen, annak érdekében, hogy a kispénzű amerikai farmer is megvásárolhassa. Az első két alapelv megvalósításához alkotóképes, gépészeti felkészültségű, kitűnő gyakorlati érzékű konstruktőrre
volt szüksége, akit Galamb személyében meg is talált.
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ra jutott Farkas is. Néhány zelhető volt és azonnal sikert aratott. A
próbálkozás után Galamb Jó- világ első szériaautójának Otto-rendT-modell
zsef, akivel folyamatosan tar- szerű négyhengeres motorja legnaaz egyetem
totta a kapcsolatot, vissza- gyobb teljesítménye 15 kW, fogyasztás
Galamb József
hívta a Ford kötelékébe.
100 km-enként 13,5 liter benzin, legnaEmlékszobájában
Farkas 1908 elején tért gyobb sebesség 65 km/h volt. A Gavissza, és a születőben lévő lamb tervezte bolygóműrendszerű seT-modell körül bábásko- bességváltó működtetése két lábpedáldott: „Készítettem néhány lal, szalagfékekkel és több lemezes tenkelléket a Model T motor- gelykapcsolóval történt. Két előremenet
blokkjához.” A levehető hen- és egy hátramenet sebességet lehetett
gerfej, Henry zseniális ötlete kapcsolni olyan egyszerűen, hogy azt
nehéz gyártástechnikai fel- egy gyerek is rövid idő alatt elsajátíthatadat elé állította a mérnökö- ta.
ket. Ez volt az első eset,
Futószalag és öt dollár
hogy csavarokkal rögzített
hengerfejet alkalmaztak, A növekvő megrendelésállomány kiaddig a motorok hengere és elégítése olyan fizikai és szellemi mega hengerfej közös öntvény- terhelést rótt a dolgozókra, hogy szinte
ből készült. Mielőtt a T-mo- menekültek az üzemből. Az akkori
dell gyártása megkezdődött statisztikák szerint a Ford gyár munvolna, Farkas ismét elhagyta kásgárdája évente csaknem háromszor
a céget: „Haltenberger Gyulá- kicserélődött. Ennek megszüntetése
val nem jöttünk ki. Persze nem érdekében a Ford Motor Company
volt semmi nyilvános veszeke- mérnökei 1909 és 1914 között kidolEMLÉKEZÉS
dés, csak csendben versenyez- gozták a futószalag gyakorlati alkalGALAMB JÓZSEFRE
tünk. Végül Mr. Wills kirakta mazását, mely óriási eredményt hoAz Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságmindkettőnk szűrét.” Farkas- zott. Ekkor hirdették meg a napi 5
technikai Mérnöki Kara neves tanulója emlékét ápolva, el nak tehát másodszorra sem dolláros bért, amit az összeszerelés fanadótermet nevezett el róla, melyben bemutatja a gazdag
sikerül gyökeret eresztenie a tasztikus felgyorsulása tett lehetővé.
életpálya kiemelked állomásait. Kiállításaival, kiadványaiFordnál, így többéves körút Nem mindenki kapta meg ezt az öszval népszer síti Galamb József szellemiségét, alkotó munkövetkezett, de a végállo- szeget: senki sem kapott 5 dollárt a
kásságát, innovációs képességét.
más a kiindulópont lett, a munkavállalás napját követő 6 hónaFord. A harmadik kísérletre pig, s a nőtlen férfiak nem kereshettek
aztán már sikerült helyben ennyit, de azok sem, akik válófélben
A közös tevékenységük Ford mára maradni: 1913-tól több mint
már a szakmai körökben híressé vált harminc éven keresztül dolmondatával indult el: „Joe, van egy ötle- gozott a Ford kötelékében.
Farkas egyik legelső munkája
tem. Tervezzünk egy új kocsit. Vigye a
rajztábláját egy külön szobába, hozzákez- az Edison-Ford féle elektromos
dünk egy új modell tervezéséhez... Az első autó alvázának megtervezése
dolog, hogy új sebességváltó kell, mert az ed- volt. Az Edison-elektro a
digiekkel elégedetlen vagyok, nem elég prak- Model T felfüggesztését kapta,
tikus.” A T-modell tervezése 1907-ben kabriolet karosszériát és botkezdődött és 1908. október 1-jére ké- kormányt. Az Edison által szállított akkumulátorok azonban
szült el az első típusváltozat.
Ebben az időszakban Galamb József meglehetősen gyengének bizomellett már több magyar származású nyultak. Amikor pedig lecseszakember is dolgozott a Ford Motor rélték őket ólomlemezes teleCompany-nál. Balogh Károly és pekre, akkor meg túl nehéznek
Haltenberger Gyula mellett az 1906-ban bizonyult a jármű. Így végül a
Amerikába utazott Farkas Jenő pályájá- tervet elvetették.
A 15 milliomodik T-modell a vezet ülésben Edsel Ford,
Henry Fordnak 1908-ban a
nak indításaként Fordnál is eltöltött két
mellette Henry Ford
hónapot a rajzolószobában, George T-modell bemutatásával váltak
Dostie mellett készített részletrajzokat. valóra az elfogadható árú, megbízható voltak. 1912-ben egy autó összeszereVégül Balogh, aki időközben a Cadillac- és jól működő autó gyártásáról szőtt ál- lése 12 és fél óráig tartott, a következő
hez igazolt át, elcsábította Farkast is. 1907 mai. Ez a jármű egy új korszak kezdetét évben bevezetett sorozatgyártással ezt
elején kisebb gazdasági válság söpört vé- jelentette a személyszállításban – egysze- az időt 1 óra 33 percre szorították le.
gig Amerikán, és a Cadillac dolgozói- rű volt vezetni, egyszerű volt a karban- 1914-ben egy Ford-gyári munkás
nak egy részér elbocsátották. Erre a sors- tartása, az egyenetlen utakon is jól ke- négyhavi keresetéből tudott egy
A restaurált
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T-Fordot venni. Ekkor már minden
második amerikai autó a Ford gyárból
került ki, és abban az évben tízmillió
dolláros nyereségre tett szert a cég.
Az évekig elodázott típusváltást a húszas évek közepén már nem lehetett tovább halasztani, 1926-ban a kereslet
visszaesett és a GM Chevrolet-jének
látványos előretörése Henry Fordot is
meggyőzte egy versenyképesebb modell piacra hozatalának szükségességéről. Az alapító fiának, Edsel Fordnak és
a cég munkatársainak évekig tartó
szélmalomharcát végül siker koronázta. Hivatalosan 1927. május 28-án gurult le az utolsó T-Ford a szerelőszalagról. A több mint tizenötmillió legyártott T-Fordból ma is körülbelül százezer
van üzemképes állapotban, ez a legelterjedtebb veteránautó.
Edsel Fordra és Galamb Józsefre hárult
az új Ford megtervezésének feladata a
részletekig menő alapossággal, Henry
Ford jóváhagyásával. Az ipari formatervezésben otthonosan mozgó Edsel Ford
tervezte a karosszériát, Galamb József és
munkatársai dolga volt az egyéb alkotóelemek tervezése és a gyártásra való felkészítés. A Ford A-modellre − Henry
Ford az ABC-t újból kezdte típusmegjelölésével − keresztelt új modellnek mindenben különböznie kellett nagynevű
elődjeitől. Az új modellhez − a rendkívül rövid idő alatt a luxus kategóriák élére kerülő, a gazdag vevők között népsze-

Ford T-modell eredeti reklám bemutató anyaga

rűvé vált − Lincolnt vették alapul.
Henry Ford 1922-ben megvásárolta a
csőd szélén álló Lincoln céget, és fiát,
Edselt ültette az igazgatói székbe. Az új
A-modell a Lincoln hűtőformáját örökölte, és ekkor került fel a nikkelezett

hűtőre először a „szilva”, a kék alapú, jellegzetes ovális Ford embléma. Edsel formatervezett, tetszetős karosszériáján alkalmazták első alkalommal az autóiparban a Trimlex szilánkmentes üveget.
Az amerikai gazdaság fejlesztésében, a
mezőgazdaság gépesítésében fontos szerepet töltött be a Galamb József és Farkas
Jenő terveinek felhasználásával készült olcsó Fordson traktor, melyből több milliót
gyártottak és az egész világon forgalomba került. Farkas megvizsgálta a Galamb
által készített prototípusokat, és rájött,
hogy a konstrukció leggyengébb pontja a
váltómű. „Roppant lényeges volt az áttétel.”
Ford azonban nem értett az elméleti
problémákhoz, ezért megkísérelték emberközelivé tenni a dolgot, rámutatva,
hogy nagy áttétel esetén a csigakeréknek
sokkal többet kell fordulnia, amivel nő a
súrlódási veszteség is. „20 százalékos veszteség egy 20 lóerős motor esetén már 4 lóerő.”
Így végül Farkas a hátsó hajtáshoz olyan
csigakerekes áttételt alkalmazott, amelyhez hasonlót már az Edison-féle
járműhöz is megalkotott. A Fordson három-fokozatú váltója is teljesen különbözött a T-modellétől.
Magyarországon a 20-as években
gyorsan terjedt, 1945-ig a mezőgazdasági traktorok vezértípusa volt. Előszeretettel használták bérszántáshoz és
bércsépléshez. Erőforrása négyütemű,
négyhengeres, soros, álló elrendezésű,
benzin, illetve petróleum üzemű motor, teljesítménye 15 kW. Számos korabeli, színes katalógus mutatta be a
traktor üzemeltetését. A traktorkezelési utasítások között – az angol, a német és a magyar mellett – még orosz
nyelvű példány is akadt.
Galamb tervei alapján 1908 és 1914
között a kísérleti mérnöki részlegen
készített kis sportkocsik közül kettőt
Ford a New York – Seattle versenyen
indított, melyek egyike meg is nyerte
a versenyt.
Galamb részt vett többek között más
Ford gépkocsi-modellek tökéletesítésében, fejlesztésében: teherautókat, pályamunkás kocsikat tervezett, dolgozott
prototípusokon, új gyárrészlegek tervezésén és fejlesztésén is. Az első világháború alatt tervezett sebesültszállító autókat,
tengeralattjáró-keresőt és könnyű harckocsit, azt követően pedig karosszériát
különböző gépkocsikhoz. Előkészítette a
Liberty repülőgépmotor gyártását, mely
a háború végén indult meg, és összesen
3950 darabot készítettek belőle.
ÉLET

Gépszerkesztői munkásságát híven illusztrálja szabadalmi tevékenysége. Az
Amerikai Szabadalmi Hivatalhoz, a
United States Patent Office-hoz 1920 és
1952 között benyújtott szabadalmi leírások rendre a Ford gépkocsik egyes szerkezeti elemének korszerűsítését szolgálták. Az összesen 27 szabadalmi leírás jól
szerkesztett, a mellékelt vázlatok áttekinthetőek, pontos mérnöki munkát
tükröznek.
Ford modellek hazai utakon

A Ford autók Egyesült Államokbeli
értékesítését követően 1904-ben adták
el az első Angliába exportált Fordot, a
következő esztendőben pedig megkezdődött a kivitel Ausztráliába is.
1904. augusztus 17-én bejegyezték a
gyártói jogokkal is felruházott Ford
Motor Company of Canada Ltd.-t –
ezzel megkezdődött a nemzetközi
szintű terjeszkedés. Magyarországon
1910. május 25-én jegyezték be a Hahn
Arthur és Társai céget a VIII. kerület
Üllői út 52. szám alatt, amely négy évtizeden keresztül foglalkozott hűségesen a Ford márka hazai népszerűsítésével. Az autók, traktorok, alkatrészek
hajóval érkeztek Fiumébe.
A világháború után 1921-ben Galamb
Makóra küldött hat darab Fordson traktort testvéreinek, hogy alkalmazásuk
mellett reklámozzák a Ford termékeket.
Így született meg a családi vállalkozás,
amelyet két fiatalabb testvére, János és
Ferenc vezetett. Galamb József 1922
őszén Makón járt az üzletet beindítani.
Hazalátogatásaikor nemcsak rokonait
kereste fel, hanem előadásokat is tartott a
Magyar Mérnök és Építész Egyletben és
a Műszaki Akadémián. Filmeket hozott
magával, amelyeket levetítve a szakemberek megismerkedhettek a sorozatgyártás Ford gyárbeli megvalósításával
és a termékek műszaki jellemzőivel. A
Ford márka népszerűsítését szolgálta
egész Európát bejáró, a Ford gyár választékának legjavát képviselő autósor, a
Ford-karaván.
Galamb 1932-ben volt utoljára itthon.
Ekkor is előadást tartott a Magyar Mérnök és Építész Egylet székházában, és ismételten filmet vetített a Ford gyártmányokról. 1944-ben egy szívrohamból felépülve kérte nyugdíjazását. Négy évtizedes munkássága alatt a Ford cég 300
főt foglalkoztató kisüzemből Amerika
óriásvállalatainak egyike lett.
GÁTI JÓZSEF
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AZ EKTOMIKORRHIZÁS SZIMBIÓZIS ÉS JELENT

SÉGE

FÁK ÉS GOMBÁK
EGYÜTTÉLÉSE
A természet él világa rendkívül gazdag. Sokszín ségét megcsodálhatjuk az állat- és növényvilágban egyaránt. Nem meglep módon a méretskála alsó fokain is varázslatos fajgazdagság található, azonban ez a mindennapok során, az erd t vagy
a természetet járva rejtve marad a beavatatlan szemek el tt.

A

fák gyökereikkel veszik fel
az életben maradásukhoz
szükséges tápanyagokat a
földből, illetve ezzel horgonyozzák
ki magukat. A gyökerek átmérője
folyamatosan csökken a főgyökérzettől távolodva, hajszálgyökerekben végződve, melyek finomságuk
révén szűkebb talajrétegek közé is
bejutnak. Azonban a hajszálgyökerek átmérője se csökkenhet a végtelenségig, van egy minimum mérethatár, ami gátat jelent a fák tápanyagfelvételének. Ezt az akadályt
áthidalva leleményes megoldást talált ki a természet. A fák a gyökerük
felszínén élőhelyet biztosítanak
mikrobiális szervezeteknek, nevezetesen gombáknak. A gombahifák
átmérőjüket tekintve sokkal vékonyabbak, mint a fák gyökerei, ezáltal olyan talajrégiót is sikeresen elérnek vele, ami a fának nem sikerül.
Ennek köszönhetően a fák tápanyagellátása javul, jobb
kompetíciós készségre tesznek szert.
Ezt a gomba–fa
együttélést nevezi a szaknyelv
mikorrhizás kapcsolatnak, melynek
egyik fajtája az ektomi korrhizás
kapcsolat vagy szimbiózis.
A boreális és mérsékelt övi erdőkben az ektomikorrhizás szimbiózis
az uralkodó növény–gomba szimbiózis típus. A szárazföldi növények
hozzávetőlegesen 8000 fajáról is-
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mert, hogy ektomikorrhizás
szimbiózist képeznek – a fajok többsége a zárvatermőkhöz tartozik. Meg lehet
említeni a nyitvatermők
közül a fenyőféléket, míg a
zárvatermők közül a bükköt, borókát, tölgyeket,
nyír és éger fajokat, a hársat, a gesztenyét, gyertyánt,
galagonyát, nyarakat vagy
Az ektomikorrhizás kapcsolat sematikus rajza
a juharféléket is. Mindegyik
fafaj más és más gombafajjal alakít struktúra alapján történik: a gombaki kapcsolatot, ami bizonyítja, hogy köpeny, mely kívülről öleli körül a
hosszú evolúciós együttélés eredmé- növény gyökerét; a Hartig-háló, ami
nye a most látható szimbiózis. Az a növényi gyökér kérgi és epidermális
ektomikorrhizák meghatározása há- sejtjei között alakít ki labirintusszerom fő, szabad szemmel is látható rűen elágazó képződményt; és az

A légyöl galóca is
ektomikorrhizás
szimbiózist képez

2015/49

extraradikális micélium, ami elengedhetetlenül szükséges a talajjal és
az ektomikorrhizás szimbiózisban
résztvevő gomba termőtestével történő kapcsolat kialakításában.
A kapcsolat kezdete

Az ektomikorrhizás szimbiózis a növényfajok egyedfejlődésének már
korai állapotában kialakul. A növényi gyökerek speciális molekulákat
bocsátanak ki a közeli talajrégióba,
melyek jelzésként szolgálnak az ott
élő mikrobiális szervezeteknek. Eukaliptuszfajoknál írták le, hogy rutin (flavonoid) és zeatin (citokinin)
vesznek részt a gomba–növény kapcsolat kialakításában. Ezen molekulákat érzékelve a gombahifák kicsíráznak a talajban és elkezdenek a
magasabb molekulakoncentráció felé nőni, tehát a növény gyökere felé,
és így talál egymásra a két fél. A

oldat
NH4+

gomba plazmamembrán
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apoplaszt

monoszacharidok

monoszacharidok

-C-C-
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aminosav

szacharóz
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Adok-kapok…

A fáknak előnyük származik az
ektomikorrhizás kapcsolat kialakításával, hiszen nő a tápanyagfelvételük. Azonban ez a gombáknak is
hasznos, hiszen a felvett tápanyagért
cserébe, melyet átadnak a növénynek, a gyökerén keresztül, visszakapnak tápanyagokat, melyeket a
növény fotoszintézissel és másod lagos anyagcserével állít elő.
Már a korai megfigyelések (1894)
alapján is az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy az ektomikorrhizát képző gombák fő szerves szénforrása a fotoszintetizáló növény.
Mérésekkel igazolták, hogy a fotoszintézisből származó szénhidrátok
mintegy negyede megjelenik a
gombaköpenyben. A növénytől
származó szacharózt a gomba
hidrolizálja egy invertáz enzim segítségével. A növény képes szabá-

fehérje

aminosav

oligopeptid
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Pi
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szacharóz
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Tápanyagok áramlása a gomba és növény határfelületén

kapcsolat kialakulása során számos
fehérjetermék játszik fontos szerepet, növényi és gomba eredetű egyaránt, hogy mutualista szimbiózis, és
ne egyoldalú parazitizmus alakuljon
ki a felek között. A növény megnöveli a gyökérszőrök felületét, hogy
sikeresebb legyen a gomba kolonizációja, melyet a gyökérszőrök
osztódásának serkentésével ér el. A
gombák miután felismerik a növény gyökerét, elkezdik bevonni a
gyökér felületét, továbbá behatolnak a gyökér belsejébe is, szigorúan
ügyelve arra, hogy ne károsítsák a
növényi sejteket.

lyozni, hogy a gomba mennyi szacharózt kapjon, ilyen módon befolyásolva a szimbiózis szénmérlegét. A
Hartig-háló apoplasztikus régiójában a növényi gyökérsejtek ver senyeznek a gombahifákkal a hexóz
felvételéért. Szélsőséges esetben a
növény teljesen el tudja zárni a
gombát a cukorforrástól. A gomba
irányából is történhet szénszállítás a
növény felé, méghozzá amino-vegyü letek szénvázaként. Érdekesség,
hogy kora tavasszal csökkent menynyiségű tápanyagszállítás figyelhető
meg a gomba irányába, ugyanis a
növény a növekedéséhez és a rügyfaÉLET

kadáshoz szükséges cukrokat a
gomba rovására használja fel. Nyáron azonban, amikor a növénynek
már nincsen szüksége ilyen mértékben tápanyagra, a gomba nagy
mennyiségben veheti fel a szénhidrátokat, amit termőtestfejlesztésre
használhat fel. Ősszel megnövekszik
a foszfor felvétele a gombapartner
gyökerében, ami télen elraktározódik a gazdanövényben, és tavasszal
a növény növekedéséhez használódik fel. Megfigyelték, hogy a tavasszal és télen tapasztalt csökkent
szénhidrátmennyiség miatt egyes
gombák átmenetileg szaprotróf
életmódra térhetnek át, hogy így
fedezzék szükségleteiket (például
Laccaria bicolor kétszínű pénzecskegomba, Clavulina cristata fogas egyrétűtapló). Paradox módon a globális felmelegedést kiváltó megemelkedett légköri CO2 -szint pozitívan
hat az ektomi korrhi zás szimbiózis kialakulására, hiszen
növeli a növény fotoszintézisének a mértékét, továbbá a
talajban is több szénnyelő alakul ki, amit a gombahi fák kolonizálhatnak.
Szénvegyületek mellett a
loém
gombapartner segíti a szerves
és szervetlen nitrogénformák
felvételét is. A szervetlen nitrogénformák közül a felvett
nitrogén jelentős része glutaminba épülve szállítódhat a
gombafonaltól a növény iráxilém
nyába. A szerves nitrogénformák közül az ami nosavakat
veszik fel közvetlenül a gombahifák a talajból. A foszfor is
fontos tápanyagforrás a növénynek, melynek felvételében szintén segítségére van a gombapartner. Néhány ektomi korrhizás
gomba kövekből is képes oldott formában foszfort kinyerni. A gombák
a ként szulfát formájában veszik fel a
talajból, majd többlépéses reakció
eredményeképpen ciszteinné alakítják, és úgy adják át a növénynek. Az
ektomikorrhizás gombapartner segítséget nyújt a kálium, magnézium
és kalcium felvételében is.
Érdekesség, hogy a tápanyagfelvétel mellett egyes ektomikorrhizát
képző gombafajok a szárazság ellen
is védik a gazdanövényeket. A Cenococcum geophilum hifája vízzel találÉS
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KÖNYVSAROK
Fafaragásról ﬁúknak
és lányoknak

Az Avatar cím film filmb l ismert „Lelkek fája”

kozva megduzzad, és magában tartja azt napokkal az esőzések után is,
így biztosítva vízforrást a fa gyökerének.
Mostoha körülmények között

Egyre elfogadottabb a nézet, miszerint az ektomikorrhizás szimbiózis
túlmutat egy egyszerű tápanyagcserés kapcsolaton. Az ektomikorrhizák
korai kolonizációja segíti a fák túlélését mostoha környezetben is. Egy új
terület benépesítése során az elsődleges szukcessziók tápanyagszegény
környezetben történnek, míg a másodlagos szukcessziók már nitrogénben és foszforban gazdag talajon, köszönhetően az elsődleges szukcesszió
élőlényeinek. Az elsődleges kolonizálók olyan évelő növények, melyek
nem képeznek mikorrhizákat (például Chenopodiaceae, libatopfélék). A
másodlagosan kolonizált területeken
az elsődleges szukcesszorok által felhalmozott nitrogén fokozatos csökkenése a jellemző. Ennek eredményeképpen nitrogénkötésre képes cserjék
és fák jelennek meg. Az erdősülés folyamatában a megjelenő fák számára
előnyt jelent, hogy ektomikorrhizás
szimbiózissal rendelkeznek, főleg ha
a talajban fellelhető nitrogén ammónium formájában van jelen. Feltételezik, hogy a szerves nitrogén-vegyületek megjelenését jellemző folyamat során az ektomikorrhizás
szimbiózissal rendelkező növények
szelekciós előnyhöz jutnak a késői
szukcessziós folyamatban. Ide tartozik számos, a Fagaceae (bükkfélék)
és Pinaceae (fenyőfélék) családjába
tartozó faj.
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A mikorrhizák alkalmazásával lehetővé válik a terméshozam növelése, továbbá az ektomikorrhizát széles körben használják újraerdősítési
programok keretein belül is. Emellett élelemforrásként és gyógyszeralapanyagként is jelentősek ezek a
gombák. Az ektomikorrhizás gombák árát gasztronómiai értékük
szabja meg. A szarvasgomba (Tuber
fajok) kilónkénti ára meghaladja a
több ezer eurót is.
A www rövidítés, mint world
wide web mindenki számára ismert.
Azonban kevesen tudják, hogy a
www-t a gombásztársadalom is
használja, azonban ők nem a világhálót értik alatta, hanem a wood
wide web szókapcsolatot. Ugyanis
az ektomikorrhizát képző gombák
nem csak egyetlen fafajjal, hanem
többel is képesek kapcsolatot kialakítani. Nem egy esetben figyeltek
meg tápanyagszállítást két fa között
ektomikorrhizás gombapartnereiken keresztül. Ennek értelmében a
szimbiózissal voltaképpen egy kapcsolat alakul ki az erdő élőlényei között. Kissé túlzó példa talán, de a pár
éve mozikban vetített Avatar című
filmben is megfigyelhető a kapcsolat az erdő élőlényei között, melyben
a fák gyökerének volt szerepe. Hasonló fontosságúak az ektomi korrhizás kapcsolatban résztvevő gombák is. Nem kell fényéveket utazni,
hogy lenyűgöző kapcsolatokat láthassunk a természetben, hiszen elég
csak a parányok világáig leásnunk,
és egy eddig fel nem fedezett birodalom tárul a szemünk elé.
LUDMERSZKI EDIT
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Sok szülő panaszkodik, hogy gyermeke sokat ül a számítógép előtt,
nincs eleget a szabadban, szinte egy
virtuális világban él. Hogyan lehetne ezen változtatni? Jó megoldásnak kínálkozik természetközeli
elfoglaltságot találni a gyermeknek, például megismertetni a fafaragás izgalmaival, szépségeivel. Ehhez nyújt segítséget a Cser Kiadó sajátos szabadidős könyve. A szerző,
Sascha Kempter húsz év tapasztalatait
összegezve, németes alapossággal állította össze a kötet anyagát, és lépésről lépésre vezeti
be az olvasót a
fafaragás rejtelmeibe. Mindjárt
az elején A faragás aranyszabályaival kezdi, hét
pontba összeszedve, amelyet balesetvédelmi oktatásnak is tekinthetünk ahhoz,
hogy elkerüljük a
sérüléseket. Ezután az alapvető
tudnivalók következnek anyagismerettel, vagyis mely fafajok alkalmasak faragásra, majd a faragnivaló beszerzéséről, szerszámokról és azok élezéséről olvashatunk.
Nem maradhat el persze egy kis
szerszámismeret sem. A könyv első fele különböző fogások bemutatásával zárul, amelyet – micsoda
ötlet! – egy sárgarépán mutat be a
szerző.
A könyv második felében különböző tárgyak – saját íróeszköz,
gyöngysor, fakard stb. – elkészítését
tanulhatjuk meg, többféle technikát
is elsajátítva. A könyv végig sok-sok
képpel segíti a fogások könnyebb elsajátítását. Jó játék lehet a fafaragás
– fiúknak és lányoknak egyaránt.
(Fafaragás gyerekeknek, Cser Kiadó,
88 oldal, 2495 forint)
NÉMETH JÁNOS

PÉNZÜGYEINK

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
anapság pénzünket alapvetően kétféle állapotban
tartjuk: fizikai valóságában, megfoghatóan, azaz
benne van tárcánkban vagy otthon a kisebb esetleg
nagyobb szekrényben, ládafiában, ki mit talált ki a tárolásra.
A másik állapot az, amikor pénzünk nem fogható meg,
mert anyagi formát nem ölt, hiszen csak egy nyilvántartási
számlán van (fizetési számlán, betétszámlán vagy befektetésként egy értékpapírszámlán).
Egyre kevesebb azok száma, akiknek nincs semmilyen
pénzintézeti kapcsolata, ők a napi költési szükségleten felüli
pénzüket, esetlegesen a megtakarításukat az „ezer éves hagyományok” szerint otthonukban, eldugva tartják, hogy egy
betörő, értékek után kutatva ne találhassa azt meg. A tárcánkban magunknál tartott érték is sokszor illetlenek kezébe kerülhet, ha nem kellően ügyelünk arra, hogy azt a kabát
belső zsebében vagy bezárható táskánk legaljában tartsuk.
Bármennyire is igyekszünk, az elektronikai „kütyük” kiterjedt használata sokszor kizökkenti a nyilvános helyen tartózkodót a szükséges óvatosságból, figyelemből: ellopják pénzét. És tartanunk kell a hamis pénztől is, bár a jegybankok
mindent elkövetnek, hogy különféle biztonsági technikákkal nehezesítsék a csalást.
Egészen másra kell figyelnünk, ha pénzünket, megtakarításunkat elektronikus környezetben tartjuk. A fizetési
(folyó-)számlánkon nyilvántartott pénzhez az előírt azonosítás és előzetesen megadott aláírás mintánk megfelelése
után csak mi juthatunk hozzá, valamint, ha családtagnak
vagy más személynek egyszeri vagy állandó meghatalmazást adtunk, akkor a meghatalmazottunk. Meghatalmazásnál összeget és időbeli korlátot is meghatározhatunk. Ez
esetben a pénzintézet fokozott mértékben ügyel a feltételek
meglétére, ha bármilyen alaki vagy tartalmi eltérést észlel,
megtagadja a kifizetést. A betétszámlán vagy értékpapírszámlán lévő megtakarításunk sorsáról (betét, értékpapír
lejárata vagy idő előtti felmondása stb.) viszont csak mi
dönthetünk. Az elektronikus környezetben kezelt pénz kitüntetett és nagyon elterjedt eszköze a kártyahasználat. Saj-
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nos évente sok milliárdra rúg a kártyacsalók károkozása,
pedig kellő odafigyeléssel a veszteség csökkenthető vagy
teljesen megelőzhető is lenne. Talán a legfontosabb, hogy a
PIN-kód sose legyen a kártya mellett vagy irataink között,
vagy ha elfelejtenénk, akkor a 4 szám kombinációját rejtjelezve tároljuk. Fizetéskor szinte általános gyakorlat, hogy a
kártyát az eladó, pénztáros vagy pincér kezébe adjuk, ilyenkor az a legfontosabb, hogy kártyánk ne kerüljön ki a szemünk látóköréből. Akár vásárolunk, akár ATM-ből
készpénzt veszünk fel, a PIN-kód megadásakor a billentyűk másik kezünkkel való letakarása ugyancsak megelőző
mozdulat, hiszen különféle csalárd eszközöket használva legújabban hőkamerával, kihasználva azt, hogy a kódot beíró ujjunk, ha kicsit is, de felmelegíti a 4 billentyűt - illetéktelenek hozzáférhetnek PIN-kódunkhoz. Készpénz-automata használatakor tanácsos olyat választani, amelyik egy
általunk megszokott, ismert hitelintézet hivatalos helyiségében, előterében van, ellentétben olyan ATM-ekkel, amelyek utcáról közvetlenül elérhetőek. Fontos odafigyelni arra
is, hogy sem telefonon, sem személyesen senki, még saját
bankunk alkalmazottja sem kérheti el kártyánk PIN-kódját.
Sok visszaélés történik az egyre növekvő számú internetes vásárlások esetében is, hiszen ekkor megadjuk nevünket, kártyánk számát, lejárati idejét és a kártya hátulján lévő 3-jegyű
titkos kódot is. Ezek birtokában pedig a szolgáltató azonnal
meg is terhelheti számlánkat, pedig még a megrendelt könyvet meg sem kaptuk vagy esetleg a fapados repülés is csak két
hónap múlva lesz esedékes. Az ismert, elfogadott, bejáratott
cégek nyilván nem élnek vissza adatainkkal és pénzünkkel,
de egy új szolgáltató vagy kereskedő esetében körültekintően
kell eljárnunk. A kártyánkhoz megadott és beállított korlátok (napi készpénzfelvételi és vásárlási limit), valamint a pénzmozgásokról telefonunkra küldött üzenetek szintén elengedhetetlen biztonsági eszközök.
A megtakarítások, befektetések terén is számos reklám,
közvetítő, ügynök ér el bennünket szebbnél-szebb ötletekkel, kiemelkedő hozamokat ígérve. Sokan el is csábulnak és olyan személyekre, szervezetekre bízzák pénzüket, akik visszaélnek a nem eléggé körültekintő ügyfelek bizalmával. Az óvatlanoknak még az sem szúr szemet, hogy a közvetítő, ügynök sok esetben készpénzben
kéri ügyfelétől az induló tőkét. Ez pedig mindenképpen
gyanúra adhat okot, hiszen az általános és a jogszabályok
által meghatározott gyakorlat szerint ilyen esetben
számlát kell nyitni, erre befizetni és megfelelően
dokumentálva lehet csak egy pénzügyi megtakarítási
formát, befektetést elindítani. A biztonságos pénzkezelés témakörében az itt leírtakon túl további megfontolandó ismereteket szerezhetünk az interneten, többek
között a Magyar Nemzeti Bank online fogyasztóvédelmi rovatából, a Pénzügyi Navigátorból is.
PALLA GÁBOR
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

SZÍNHÁZI DÍSZLETB L
MÚZEUMI KINCS
gy óriási patkánycsontvázra esett a választás a decemberi hónap műtárgyaként a Magyar Természettudományi Múzeumban. Ez a közel kétméteres tárgy nem igazi csontváz, hanem műalkotás, amelyet a Maladype Színház
rendezője álmodott meg és használt installációként a Macbeth/
Anatómia című előadásában. Balázs Zoltán előadása merészen,
szokatlan rendezői koncepcióval nyúl Shakespeare legsötétebb
történetéhez. Az előadás nyelvezete a rendező által erőteljesen
megfogalmazott dramaturgiára, az egyedi tér használatára és
legfőképpen a szereplők intenzív jelenlétére és összjátékára
épül. A játéktér meghatározó eleme a Katus György szobrászművész által tervezett óriási patkánycsontváz, amely a címben szereplő anatómia fogalmával együtt – többek közt
– Macbeth fokozatosan eltorzuló személyiségének fázisaira utal. Az előadás
bátran vegyíti az elvont, a stilizált, a
nyers és naturális eszközöket. Beszél
szorongásainkról, a halálfélelemről és a
szexualitásról; borzongást kelt. Maga a
patkánycsontváz – ugrásra kész testtartásával és éppen harapni készülő állkapcsával – a „rontás anatómiáját” hozza
felszínre.
Miután az előadást levették a repertoárról, a rendező pedig –
érthető módon – nem szerette volna, hogy ez a különleges alkotás egy raktár mélyén végezze, felajánlotta múzeumunknak, és mi szívesen fogadtuk. Kulturális intézményként fontos
számunkra, hogy a kultúra különböző területeit képviselő értékek között kapcsolatot teremtsünk. A látványos csontvázat
valóban élethűen tervezte és mintázta meg alkotója, anatómiai
szempontból csak kisebb igazításokra szorult, mielőtt a hónap
műtárgyaként kiállítottuk.
A műalkotás természet adta „mintája”, a vándorpatkány
(Rattus norvegicus) az egérformák (Murinae alcsalád) közé tartozik, mely a rágcsálók egyik legsikeresebb csoportja, a fajok
száma mintegy 550. Tagjai Madagaszkárt kivéve az Óvilág
szinte minden részén előfordulnak. Az alcsalád valószínűleg
25–30 millió éve, hörcsögszerű rágcsálókból fejlődött ki Délkelet-Ázsia trópusi területein.
A csoport alkalmazkodóképességére jó példa a vándorpatkány sikeressége. Az emberen kívül ez az emlősfaj a világon a
legelterjedtebb, az ember általi behurcolásnak köszönhetően az
összes kontinensen előfordul. Őshazája Kelet-Ázsia északi része, de a hajózás és a kontinensek közötti áruszállítás beköszöntével már a XVII–XVIII. század környékén elterjedt volt Európában. Az eredetileg – a csoport többi tagjához hasonlóan –
magevésre alkalmas fogazata ellenére szinte mindent megeszik, amiben némi tápanyag található, a növényi részektől
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(ANTAL TAMÁS FELVÉTELE)

E

kezdve az elhullott állatokon át a háztartási hulladékig. Előnyben részesíti
az állati eredetű táplálékot, egyes esetekben élő csirkét vagy egyéb legyengült jószágot is megtámadhat. Szinte
minden élőhelyen képes megtelepedni,
ahol talál magának élelmet. Kedveli az
emberi településeket, ahol elsődlegesen
csatornarendszerekben, alagsori helységekben, gazdasági épületek környékén
fordul elő. A siker másik záloga a gyors
szaporodás. A vándorpatkány egész évben kölykezik, a nőstények évente 6–8 almot hoznak a világra, melyek 7–11 ivadékból állnak. Bár a fiataloknak körülbelül csak a fele éri el a 3 hónapos ivarérettségi kort, ha van elég táplálék és búvóhely, akkor ez a szaporodási ráta az állomány exponenciális növekedését teszi lehetővé. Ellenségeik elsősorban a ragadozómadarak és
az emlős ragadozók; az emberi településeken nagyon sok patkányt elpusztítanak a házi macskák és kutyák is.
Táplálkozási szokásaiból fakadóan és emberi településekhez
való kötődése miatt számos betegséget terjeszt. Az egyes becslések szerint mintegy 50 millió ember haláláért felelős pestisjárványokban betöltött szerepe talán a legismertebb. Nem
szabad azonban elfeledkeznünk az olyan patkányokhoz (is)
kötődő betegségekről sem, mint például a leptospirózis, a
hantavírus fertőzése, illetve a szalmonellózis. E három, általában a patkányürülék porának belégzése vagy az ürülékkel szennyezett étel fogyasztása következtében kialakuló
betegség mellett megemlíthető még a patkányharapási láz,
mely elsősorban a magatehetetlen gyermekeket érinti, főként a kevésbé fejlett országokban. A patkánynak fontos
pozitív szerepe is van az emberek életében, hiszen sok biológiai kísérlet – köztük a gyógyszerfejlesztési kutatások –
során használnak laboratóriumi patkányokat, a vándorpatkány háziasított változatát. Egyre elterjedtebb hobbiállatként
való tartásuk is.
OLTVÁNYI KLÁRA, GÖRFÖL TAMÁS

ADATOK ÉS TÉNYEK
Élelmiszerfogyasztásunk

Fél évszázad alatt a magyarok élelmiszer fogyasztása jelentősen csökkent. Fogyasztásunk 2013-ban csak a húsfélékből volt több mint az 1960-as évek elején, legtöbbet
a cereáliák vesztettek jelentőségükből étrendünkben. A
2000-es évek elejéig az elfogyasztott táplálék összetételének alakulásában kedvező tendenciák érvényesültek,
amennyiben jelentősen nőtt a gyümölcsök és zöldségek
mennyisége. Az ezredforduló óta azonban az addig
emelkedő húsfogyasztással együtt minden más élelmiszerféleség elfogyasztott mennyisége kevesebb lett: a
gyümölcsök és zsírfélék bevitt mennyisége több mint
60, a húsoké és zöldségféléké közel harmadával, a
cereáliáké 16%-kal csökkent.
A háztartás-statisztika adatai szerint egy átlag magyar
2013-ban 80 kg cereáliát, 52 kg húsfélét, 74 kg zöldséget, 38 kg gyümölcsöt 16 kg zsiradékot és 47 liter tejet
fogyasztott. Táplálékunk összetétele az évtizedek során
ugyan javult, ám még mindig sok zsiradékot és cukrot,
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A legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkez k
fogyasztása a f bb élelemiszerekb l, 2013

olyan élelmiszerféleség van, melynek fogyasztása az első
decilisben nagyobb. Ezek közé tartozik a kenyér, az állati zsiradék, a száraz hüvelyesek, a juh-, kecske- és nyúlhús. A legszegényebb 10 százalék fogyasztása egyes gyümölcsökből a
legtehetősebbek fogyasztásának a tizedét sem éri el, hal-,
citrus- és gyümölcslé fogyasztásuk megközelítőleg ötöde, tejtermékfogyasztásuk pedig negyede annak.
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a kívánatosnál kevesebb zöldséget és gyümölcsöt és
aránylag kevés cereáliát fogyasztunk.
A változások mögött bizonyára az egészségtudatosság
emelkedése is ott van, azonban egyértelmű, hogy az elfogyasztott táplálék mennyisége és összetétele is jelentősen függ
az anyagi lehetőségektől. A társadalom leggazdagabb 10 száázaléka (10.decilis) közel másfélszer annyi élelmiszert fogyaszt,
mint a legszegényebb 10 százalékba (1.decilis) tartozók. A minőségi eltérések is figyelemreméltóak: a tehetősebbek sokkal
több zöldséget, gyümölcsöt, húst és halfélét esznek. Kevés

2013-ban élelmiszerre és alkoholmentes italokra egy
átlagpolgár hazánkban 196 ezer forintot költött, ami egy
napra vetítve 540 forintot jelentett. A gyermekes családoknál negyedével kevesebb jutott fejenként a napi betevő fedezésére. A gyermekes családok egy főre jutó fogyasztása minden élelmiszerféleség esetében alacsonyabb volt az átlagnál. A leginkább a gyümölcslé és tejfogyasztásuk közelítette meg az átlagot (80, illetve
70%-a), a gyümölcs-, zöldség- és cukorfogyasztásuk
azonban valamivel volt csak több, mint az átlagfogyasztás fele.
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

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

El fizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Interaktív filmtörténeti
kiállítás Ózdon

Nemzeti Filmtörténeti ÉlményA
park, az ózdi kohászati művek
területén lévő volt Fúvógépházban

újszerű módon teremt lehetőséget a
filmtörténet kulturális javainak
megőrzésére és bemutatására. Miközben mintegy kétszázezer archív
filmtekercs biztonságos tárolására
nyílik lehetőség, a kiállítóterek lehetővé teszik a látogatóknak, hogy
magyar, lengyel, cseh és szlovák
filmtörténeti művekkel ne csak nézőként ismerkedhessenek meg, hanem akár szereplőként is. A látogatók közreműködésével felvett jelenetet a vizitáció végén digitális formában meg is kaphatják – mondta
Haragos Péter, az interaktív kiállítás
megálmodója, tervezője.
A szakember elmondta, hogy a
kiállításon megtekinthetők régi vetítők, vágó asztalok és filmmásolók,
sőt egy laterna magica is. Hozzátette: nagy erőfeszítéseket tesznek arra,
hogy a gyűjteményt gyarapítsák. „A
gyűjtést azonban nehezíti, hogy az egykor volt eszközök már vagy egy állandó
Mi várható a párizsi
klímacsúcson?

ecemberben Párizsban úgyneveD
zett klímacsúcsot tartanak,
melynek célja az emberi tevékeny-

séggel összefüggő, a természetet és a
környezetet károsító negatív
hatások csökkentése. A klímacsúcs előtti várakozásokról is
beszélt a budapesti Francia Intézet Környezetvédelmi Hónapja
alkalmából (beszámolónkat ld.
ÉT 2015/48. szám – a Szerk.)
rendezett konferencián Christian de Perthuis közgazdász.
„2000 óta gyakorlatilag nem
történt semmi” – jelentette ki
erősen kritikus hangvétellel
Perthuis. Közgazdász szakemberként úgy véli, hogy nem a jogi háttér
az, ami változtathat, hanem a gazdasági szabályozás, hogy ne érje meg
szennyezni a környezetet rövid távon sem. Időre van szükség, hogy ne
csak a fosszilis tüzelőanyagnak, de a
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kiállítás részét képzik, vagy kizárólag
rövid távon kaphatók kölcsön, mert a
filmszakmai gyűjteménynek tulajdonosai érzelmileg kötődnek a kollekciójuk
tárgyaihoz, ezért szinte kizárt, hogy
megváljanak azoktól. A piacról vásárolni viszont kockázatos mert nem ritka
a barkácsolt antik tárgy, az innenonnan származó alkatrészekből öszszerakott eszköz. Szerencsére sikerült
külföldi gyűjteményből is vásárolni
ritka eszközöket” - mondta Haragos Péter.
Az ínyencek megismerkedhetnek
a filmművészet „képzőművészeti
oldalhajtásával” is. A kiállításon
ugyanis megtekinthető jó néhány
eredeti személyre/színészre szabott
jelmezterv, illusztráció. Érdekes
megfigyelni, hogy az egyes tervezők milyen stílusban festettek,
rajzoltak. A képzeletet segíti, hogy
az egyes rajzok mellett kis anyagminták is vannak. Számos eredeti
díszlettervet is kiállítanak. „Ezeket gigászi munkával mentettük meg
az enyészettől” – mesélte a kiállítás
tervezője. Mint elmondta, a nagyméretű műszaki rajzokat nagyon
macerás volt a kutatás során szétlégkörbe juttatott szén-dioxidnak is
legyen ára – erre volt egy változat a
kvótarendszer.
Problémát jelent, hogy különböző
térségek különböző módon járulnak
hozzá a károsanyag-kibocsátáshoz
most és a jövőben. Európa, Japán

és az Egyesült Államok kibocsátása
csökken, Kína és India most fejlődik, a legtöbb lakossal és a legnagyobb fejlődési ütemmel ők felelősek a kibocsátás legnagyobb részéért
– amiként korábban a fenti három
térség. Ha csak kis mértékben is, de
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Az épület még
átépítés alatt

választani egymástól, mert ezeket
a több ívnyi pauszra készült rajzokat celluxal össze-vissza ragasztották korábban. Egyszerű lapozgatásról szó sem lehetett, gondosan
mindent szét kellett választani
egymástól és csak utána lehetett
megnézni, válogatni, szelektálni.
bíztató, hogy Kínában megjelent a
megújuló erőforrások felhasználása. Afrika és a világ elmaradottabb
részei még nem tartanak ott, ahol
Kína és India, de valószínűleg idővel
ők is elkezdenek fejlődni. A cél az,
hogy ne ugyanazt az utat járják be,
mint a mostani fejlett térségek
tették.
Egy másik szempont szerint
beszélhetünk azokról az országokról, amelyek gazdaságának
alapja a fosszilis tüzelőanyagokkal való kereskedelem – ilyen
például Oroszország, SzaúdArábia, a Golf-öböl országai,
Kanada és Nigéria. Valamint
az USA területén is újabb lelőhelyekre bukkantak. Nekik is
érdekükké kell, hogy váljon a megújuló energiaforrásokra való átállás.
Nem elég egy-két fejlesztést kizöldíteni, ha nem sikerül globálisan és
mélyrehatóan megváltoztatni a gazdasági modellt, akkor semmi sem
fog történni.

Haragos Péter elmondta azt is,
hogy a kiállítás 7 méter magas és 100
méter hosszú csarnokában nagyszerűen sikerült kihasználni a helyiség
adottságait: az épület stúdióként is
funkcionál, így egy épített díszlet,
egy tank, valamint másik négy autó
is kényelmesen elfért benne. Ezeket
a látogatók saját kisfilmjük forgatásánál díszletelemként használhatják.
Kialakítottak egy drótkötélpályát is,
amely az első emeleti szintről indul
és a csarnok hosszában fut végig egy
zöld háttér előtt, aminek a helyére valós háttér illeszthető a greenbox technikával. A kamera egy robotkarra
rögzítve követi a lecsúszó útját.
A Nemzeti Filmtörténeti Élménypark, a több mint 150 éves múlttal
rendelkező kohászati üzem területén
valósul meg, a több mint 100 éves
ipari műemléki épület hasznosításával. Az Élménypark a magyar filmtörténet mellett a lengyel, cseh és
szlovák filmtörténetbe is betekintést
enged. A látogatók megismerkedhetnek a magyar és kelet-európai
filmtörténet meghatározó tematikai
műfajaival és egyben lehetőségük
nyílik arra, hogy az általuk kiválasztott filmtörténeti korszakra jellemző
film egy-egy részletét újraforgassák,
eljátsszák.
(Forrás: MaNDA)
A történelmi felelősöktől pénzt várnak a fejlődő és szegény országok, ez
utóbbiak számára pedig egyértelművé
kell tenni, hogy a színvonal csökkenése nélkül is csökkenthető a kibocsátás.
Nehéz jól csinálni, bonyolult és komplex a helyzet és közel sem biztos a siker.
Mi bíztathat? A technológia az elmúlt
csúcsok korszakaihoz képest sokkal
fejlettebb, sok érdekes lehetőséget fedeztek már fel, dolgoztak ki. Ugyancsak bíztató, hogy a feltörekvő országokban is megjelent az igény a klíma
és a környezet védelmére. Nemzeti
felelősségvállalás igen sok területén a
világnak tetten érhető. Nem utolsósorban pedig a tárgyalástechnikában is
van változás a korábbihoz képest: már
vannak előzetes önkéntes vállalások,
az ülés az államfők megbeszélésével
kezdődik és fejlődtek az országok teljesítésének nyomon követésére kidolgozott eszközök is. Valami elindult
és valami változhat. 2020-ra kiderül,
hogy mit sikerül idén elérni.
FERENC K ATA

Újabb lehet ség
Einstein elméletének
meger sítésére

gy amerikai kutató olyan, eddig
Etesztelné
nem vizsgált jelenség alapján
Einstein általános relativi-

röntgensugárzás eredeti helyén (azaz
egy szupermasszív fekete lyuk közeli környezetében) fellépő gravitációs
Faraday hatás.
„A szimulációból az adódott, hogy
amennyiben a gravitációs Faraday
hatás valóban fellép a kvazárnál, akkor a hozzánk egy közbeeső galaxis
mikrolencsehatásán keresztül elérkező

táselméletét, amely újabb, az eddigiektől független megerősítését adhatná az elméletnek.
Bin Chen, a Floridai Állami Egyetem
(FSU) tudományos
kutatási számítóközpontjának munkatársa a Scientific Reportsban ismertette az
általa javasolt újabb
tesztet, amely a gravitációs Faraday-effektus kimutatásán alapul. A kutató szerint
a megfigyelés azért is
lenne különösen fontos, mert szemben az A Chandra röntgen- robszervatórium felvétele az M81 spirális
általános relativitás- galaxis központi régiójáról, amelyben egy szupernagy tömeg
fekete lyuk lapul (KÉP: NASA/CHANDRA)
elmélet legtöbb eddigi bizonyítékával,
amelyeket többnyire
gyenge gravitációs
mezőkben és fekete
lyukaktól távol (például a fény elhajlása
a Nap mellett) ellenőriztek, ez a jelenség
szupernagy tömegű
fekete lyukak közeli
környezetében, tehát
rendkívül erős gravitációs mezőben lenne
megfigyelhatő.
A gravitációs Faraday effektus létezését elméletileg már az
1950-es években megjósolták: ez az elektromágnesesség elméletéBin Chen számítógépes szimulációs ábrája
ben ismert jelenséghez
hasonlóan szintén a lineárisan pola- röntgensugárzás polarizációja időben
rizált fény polarizációjának elfordu- gyorsan változik, ez pedig egy hoszlásával jár, csak nem egy mágneses szabb ideig tartó folyamatos meg figyemező, hanem egy forgó fekete lyuk léssel ki is mutatható” – magyarázta
gravitációs mezőjének hatására. En- Chen.
nek kimutatására azonban eddig
Amennyiben a Chen által jósolt
nem volt lehetőség.
időbeli változást valóban sikerül
Chen most számítógépes szimu- észleni a csillagászoknak, az az
lációval azt vizsgálta meg, hogy általános relativitáselmélet újabb
távoli kvazároktól érkező rönt- bizonyítéka lesz, mégpedig ezúttal
gensugárzásnak egy a látóvonalba egy nagyon erős, szupermasszív
eső közbenső galaxis gravitációs fekete lyukhoz közeli gravitációs
mikrolencsehatással felnagyított ké- mezőben.
pén közvetve hogyan jelentkezne a
(Newswise)
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A TIT Budapesti Planetárium programjai 2015. december 1-t l 2016. február 29-ig

A háromdimenziós filmvetítéseinkre előzetes bejelentkezés szükséges!

További információkért látogassa meg honlapunkat:
www.planetarium.hu.

Hétf

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

9:30

A Nap családja

Süni és a csillagok

A Nap családja

Süni és a csillagok

A Nap családja

Süni és a csillagok

11:00

Választható

A Földr l
a csillagokig

Választható

Az élet bolygója:
a Föld

Választható

A Nap családja

13:00

Az élet bolygója:
a Föld*

Választható

Fénysugár
az Andromédáról

Választható

A Földr l
a csillagokig

A világ r
meghódítása 3D

14:30

Csillagtüzek

A Hubble
Univerzum

Égiekkel játszó
földi lelemény

A világ r
meghódítása 3D

Az égbolt csodái

16:00

Üstököslátogatóban*

Bolygóközi utazás

Földönkívüliek

rkalandozások

Id vándor*

17:00

Csodálatos
Univerzum 3D

18:30

Az égbolt csodái*

Csodálatos
Univerzum 3D

( 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk,
 A csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m sort. A *-gal jelölt el adások helyett decemberben a „Betlehemi csillag" cím m sorunkat játszuk.)

Gólyaleltár

magyarországi fehérgólya-álA
lomány változásait 1941 óta
követik a kutatók. Az akkor 1516 ezer párnyi létszám az 1960-as
évek végére harmadára csökkent a
táplálkozóhelyek és hagyományos fészekrakóhelyek (nádtetők, széles kémények) fogyatkozása miatt. Az időközben egyre
több villanyoszlopra átköltöző
gólyaállomány stabilizálódott,
az elmúlt fél évszázadban 5000
pár körül ingadozott.
A 2014/2015-ös 7. Nemzetközi
Fehérgólya-felmérési Akció keretében 2014-ben került sor a 13.
hazai „gólyanépszámlálásra”,
melynek idei adatokkal kiegészített eredményeit a napokban
hozta nyilvánosságra a szervező
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A „leltározásban” résztvevő természetvédők 8574 fészket és 2272 üres,
fészekanyag nélküli gólyafészekmagasítót jelentettek. Ennek alapján
az ország 2014. évi gólyaállománya
4950 fészkelőpárra tehető, amelynek
40 százaléka az ország északkeleti
megyéiben költött. A legkevesebb
gólya Komárom-Esztergom, Nógrád és Heves megyében él. Az átlagos fiókaszám 2,55 volt (a sikeres
fészkelőpárokra kalkulált adat 3,0),
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ami az átlagosnál jobb eredménynek
számít. 2015-ben a tavalyinál 10 százalékkal kevesebb pár foglalt fészket
és az átlagos fiókaszám is csak 2,2
körül volt. Ehhez hasonló ingadozást tapasztaltak már a szakemberek
korábban is: a gyengébb eredmény

oka a tavaszi vonulás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás és a fiókák
megfázását, pusztulását okozó kora
nyári esőzés lehetett.
Az állománycsökkenés hátterében
álló okok óvatosságra intenek a jövőt
illetően. A faj fő táplálkozóhelyéül
szolgáló, hazánk egyik legértékesebb élőhelytípusát jelentő gyepek
kiterjedése 1941 óta harmadával,
azaz félmillió hektárral, a szántóké
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pedig majdnem egymillió hektárral csökkent. Ugyanakkor a fehér
gólyák által elkerült erdős területek nagysága ebben az időszakban
megkétszereződött,
egymillióról
mintegy kétmillió hektárra, és a
célkitűzések között további erdősítés szerepel. Ugyancsak
megduplázódott a beépített
területek nagysága. Vagyis
a földhasználat az ország
egyharmadán a faj számára
kedvezőtlen irányba változott. Sajnos a ma már tényként kezelt kedvezőtlen éghajlati változások ellenére
sem változott lényegesen a
vízgazdálkodás. Az évtizedekkel ezelőtt kizárólag
belvíz-elvezetési céllal létrehozott síkvidéki csatornarendszerek üzemeltetése
általában mellőzi a vízmegőrzési célokat, de magukon a csatornákon is igen
kevés a vízvisszatartásra alkalmas
műtárgy és a vízmegőrzésre alkalmas terület. Holott a vizes élőhelyek
ilyen módon történő lerontása és a
szárazodás nemcsak a természetes
és természetközeli gyepek állapotát
rontja, csökkentve ezzel a gólyák és
más fajok élőhelyét, hanem a belvízkároknál jóval nagyobb termésmennyiség-csökkenést okozhat.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadónál látott napvilágot a kanadai tudós, Marshall McLuhan
találó cím könyve, a Médiamasszázs, amelyb l egy jellemz idézetet
kérünk. A megfejtést beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki.
Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2015. december 15-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46.
heti számunkban elkezd d 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó
költ nk nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet kezdete. 10. Bölcs dalt énekel. 11. Hivatali
helyiség. 12. Következmény kiváltója. 13. Kórustagok ajkáról zeng.
15. Matematika(i), röv. 16. A mondabeli Hunor és Magor anyja. 17. ... és
béke; Lev Tolsztoj regénye. 19. Gáz, németül. 20. Szép éneke a János vitéz
cím daljátékban: Egy rózsaszál szebben beszél... 21. Régi ellentéte. 22. ...
mays; a kukorica rendszertani neve. 23. Mennybolt. 24. Selejtez (sportban),
röv. 26. A szobába. 28. Ceruza, régies szóval. 30. A Micimackóban szerepl
kiskenguru. 33. ... fogva; mostantól kezdve. 34. Kétjegy bet . 35. Azonban.
36. Némán rovó! 37. Fanyar íz erdei gyümölcs. 39. Ebbe az irányba.
FÜGG LEGES: 1. E napon. 2. Elek ...; néhai vívó, az els magyar n i
olimpiai bajnok. 3. Eszközök az ebédl asztalon. 4. Ösztökél szó. 5. Környezetterhelési díj, röv. 6. Az idézet harmadik, befejez része. 7. Az
argon vegyjele. 8. Pro ...; bels használatra, latin kifejezéssel. 9. Focilabdát
feléje továbbító. 14. Vagy úgy! 16. Az idézet második része. 18. A végén

A HÓNAP KÉPE

eldobó! 20. Ókori ázsiai város. 23. Korszak. 25. Csokonai kései napszaka! 27. Ház rz állat. 28. A Nóra írója (Henrik). 29. Ezt a nyelvet beszélik
Berlinben. 31. Csallóközi helység lakosa. 32. Távolra mutató szócska. 35.
Károsan hat. 38. Római 1500-as. 40. Rügyezni kezd!
A 46. heti keresztrejtvényünk megfejtése: AZ EMBERRÉ VÁLÁS ÉS A
GONDOLKODÁS KELETKEZÉSE. Pléh Csaba: A pszichológia örök
témái cím könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Gaál István (Jánosháza),
Gajda Miklós (Budapest), , Horváth Sándor (Pécs), Kaizinger Imréné
(Gy r) és Némethné Biczó Zsuzsa (Zalaegerszeg). A nyerteseknek
gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

NOVEMBER

Bodnár Tamás (thomasphoto@mailbox.hu) – Káprázat – cím képe 46. számunkban jelent meg az 1462. oldalon.
Azt ugyan nem tudhatjuk meg róla, hogy milyen egy állaspók, pedig alighanem azért készült a felvétel, ám az éles fények és kontrasztok átvették benne az uralmat. Annyi még felismerhet , hogy
van egy pók s itt-ott fonálszakaszok feszülnek a képen; így nem
absztrakt fénykompozíció. Pedig lényegében az, s a kerek foltok
kaotikus halmazai Pollock, elhúzott szekvenciái Duchamp m vészetét is megidézik.
(H. J.)

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

2016. január 17.
Jelentkezési határid : 2015. december 14.
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.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Bezárt lelkek
S. Varga Ilona több évtizede
koncert- és táncfotózással
foglalkozó fotográfus, aki
régi szenvedélyének, a kövek szeretetének szolgálatába állította szakmai tudását. A budapesti Fekete
Arany Klub Kő kövön című kiállításán ezekkel a képeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.
S. Varga Ilona portréfotóiban a képek alanyainak lelkét
tette láthatóvá. Most a kövek világával is ezt teszi. Vallja, ahogy a Himalája népeinek többsége is, hogy a
kövekben lelkek vannak
bezárva. Olykor arcokat,
mozdulatokat formáznak,
színeik pedig oly változatosak, ahányféle emberi lélek van. Hite szerint a kövek élőlények.
December 20-ig látható kiállításán bepillantást
nyerhetnek a kövek varázslatos világába, de nem ékszerekké csiszolt, megmunkált drágaköveket mutat be,
hanem a vad természet semmi által felül nem múlható
eredeti csodáját. A tárlat ideje alatt vetített előadása is
megtekinthető lesz.

Szerelmi kalandok
Közel 200 darab, a XVII.
századtól napjainkig készült
japán és magyar műtárgy –
festmény, fametszet, lakktárgy, kerámia és fotográfia
– látható a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum legújabb, Gendzsi herceg nyomában – Japán képen és írásban című kiállításán.
A tárlat a felvonultatott alkotásokon keresztül a világ
legelső regényeként számon tartott Gendzsi monogatari
kultúrtörténeti jelentőségét, a japán kultúrában való folyamatos jelenlétét, illetve az egyetemes irodalomra és
képzőművészetre gyakorolt
ösztönző hatását hivatott bemutatni.
A Gendzsi monogatarit (a
szöveg magyarul Gendzsi regénye címen jelent meg
1963-ban Hamvas Béla fordításában, majd néhány évvel ezelőtt Gy. Horváth László fordította újra Gendzsi szerelmeiként) a Heian-kori
japán császári udvar egyik nemes hölgye írta a XI. század elején. A szépirodalmi és kultúrtörténeti mérföldkőként hivatkozott terjedelmes regény a japán császár fiának, Gendzsi hercegnek a szerelmi kalandjait meséli el,
mindeközben pedig átfogó és izgalmas körképet ad a
korszakról, amelyben íródott.
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Bánsághy Nóra rovata
A szomorú sorsú Gendzsi herceg kora férfiideálja volt,
az életét elmesélő regény születését követő elmúlt ezer
évben pedig szimbólummá vált. Alakján keresztül a japán művészetnek a kép és a szöveg egymástól elválaszthatatlan egységére épülő esztétikai ideálját, illetve annak
európai olvasatát tárja elénk a 2016. április 17-ig látható kiállítás.

Százéves operett
Száz évvel ezelőtt, 1915.
november 17-én mutatták be Kálmán Imre talán legnépszerűbb operettjét, a Csárdáskirálynőt. Az eredetileg Éljen a szerelem! címmel debütált darabot a bécsi ősbemutató után egy évvel végre a
budapesti közönség is megtekinthette, majd a Csárdáskirálynő elindult, hogy meghódítsa az egész világot.
1917-ben Sylvia címmel mutatták be Szentpéterváron,
az angol és az amerikai közönséget pedig Gypsy
Princessként nyűgözte le.
Az operettet, amelyből Szinetár Miklós 1971-ben rendezett felejthetetlen filmet Psota Irénnel és Latinovits
Zoltánnal, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítással ünnepli centenáriumán Éljen a szerelem! – A Csárdáskirálynő 100 éve címmel. A tárlat
december 31-ig látható az Operettszínházban.

Kapcsolódási pont
Hatalmi nyelvhasználat,
propaganda, hazugság, felülről diktált és befolyásolt
művészeti kánon, a felszín
alatt működő állambiztonsági ügynökhálózat… –
ezeket a (részben nyelvi) jelenségeket állítják a figyelem fókuszába legújabb munkáikban a Jelentés című
tárlat alkotói, Esterházy Marcell, Forgács Péter és Gerhes
Gábor.
A művészek, akik eltérő módon ugyan, de mindhárman a különböző hatalomgyakorlási technikákat,
a hatalom és az egyén viszonyát vizsgálják, nem alkotócsoportként mutatkoznak be, hanem három
egyéni bemutatóval jelennek meg a tárlaton. Ezek
azonban párbeszédbe lépnek egymással, egyfajta
szellemi közösséget hoznak létre, kapcsolódási pontokat és összeolvasási lehetőségeket kínálnak fel a befogadó számára. „Esterházy, Forgács és Gerhes kiállításai úgy működnek együtt, mint három könyv egy közös
dobozban – nemcsak a mindhárom alkotónál jelen lévő
szövegalapú képzőművészeti alkotások és a különböző
módokon beemelt vagy megidézett szakszövegek, irodalmi
textusok miatt, hanem egymáshoz való viszonyuk tekintetében is” – mutat rá Mucsi Emese, a tárlat kurátora. A
kiállítás 2016. március 13-ig látható.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

LEGYEN ÖN IS
AZ ÉT SZÁZAK KÖZÖTT!

Bemutatkozott az együttm köd ,
emberbarát robot
Látványos rendezvény keretében mutatkozott be
Magyarországon a világ els , teljes mértékben
együttm köd , kétkarú robotja, YuMi. Alkalmazási területe például az apró alkatrészek igényes
összeszerelése, ahol a szerelési folyamat során
emberek és robotok szoros együttm ködésben
dolgoznak azonos feladatokon.

Keressük az ÉT Százakat, azaz száz
leggyorsabb el ﬁzet nket!
Azok az Olvasóink, akik december
15-ig el ﬁzetnek az Élet és Tudományra, az Akadémiai Kiadó 5000
Ft-os vásárlási utalványát kaphatják
meg.
– Kik kapnak 5000 Ft-os könyvutalványt?
– Azok az Olvasóink, akik 2016-ra
legalább fél évre el ﬁzetnek az Élet
és Tudományra, s az el ﬁzetésükr l
az els száz egyikeként értesítik
szerkeszt ségünket.
– Hogyan értesíthetnek minket az
el ﬁzetésükr l?
– E-mailen: az eltud@eletestudomany.
hu címre kérjük elküldeni a beﬁzetési
igazolás szkennelt vagy fotómásolatát, amelyen jól láthatóan olvasható a
beﬁzet neve, a beﬁzetés dátuma, jogcíme és összege.
– Ki kerülhet az ÉT Százak közé?
– Csak az értesít e-mail dátuma
számít, a századik jelentkez nk után
automatikusan lezárjuk az el ﬁzet i
akciónkat.
– Hogyan kaphatják meg Olvasóink
az 5000 Ft-os könyvutalványt?
– Válasz e-mail formájában küldjük
el Olvasóinknak arra az e-mail címre,
ahonnan a beﬁzetési azonosító érkezett.
– Hogyan váltható be az 5000 Ft-os
könyvutalvány?
– Az Akadémiai Kiadó webáruházában, a kuponon jelzett módon, 2015.
december 31-ig.
A játékon azok is indulhatnak, akik
jelen felhívásunk közzététele el tt
már el ﬁzettek 2016-ra az Élet és Tudományra.
Várjuk az ÉT Százak jelentkezését!
Verseny indul!!!

A török veszély huszita
interpretációja
Husz János máglyahalálának 600. évfordulója
alkalmából emlékkonferenciát rendeztek 2015.
november 9–10-én. A tudományos rendezvény el adásai a huszitizmus korabeli hatását
és kés bbi utóéletét vizsgálták a magyar és
cseh vallás- és m vel déstörténetben.
A márkasérülések kockázata
és mellékhatásai
(Ön)veszélyes támadás a jó hírnév ellen. Röviden
így lehet összegezni az sz járm ipari botrányának a tanulságát. A világ egyik legnagyobb járm gyártója manipulálta környezetvédelmi mérései során az autóiba épített szoftvereket, hogy
tesztkörnyezetben a motor megfeleljen az amerikai környezetvédelmi hatósági el írásoknak.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: Fák és gombák együttélése
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Lepje meg szeretteit
Élet és Tudomány el ﬁzetéssel,
valamint
ajándék belép jeggyel a TIT
Uránia Csillagvizsgálóba
vagy a TIT Budapesti
Planetáriumba!

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

PUB-I 114496

PUB-I 117209

ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 01 5/4
5/ 319




15 6 7

Digitális változatban: Dimag.hu

