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Örömmel adhatunk hírt egy újabb sorozatunk indulásáról. 
Az Orvostudományi történetek címmel ezen a héten elő-

ször jelentkező rovatunk szerves folytatása annak a 
muzeális tárgyakat és azok „sztorijait” rendszeresen 
Olvasóink figyelmébe ajánló kezdeményezésünknek, 
amit a Néprajzi Múzeummal és a Magyar Természet-
tudományi Múzeummal közösen jelentetünk meg hó-
napról hónapra hetilapunk hasábjain. Célunk, hogy az 
ismeretterjesztésben társműfajunknak tekintett kiállí-
tásokra, azok kiemelkedő kincseire színesen, népszerű-
sítő hangvételben irányítsuk rá a reménybeli látogatók 
érdeklődését.

Új, a gyógyítás múltjának tárgyi emlékeiből válogató 
cikksorozatunk egyedi jellegét két szempont adhatja. 

Szerkesztési oldalról újdonság, hogy a hátlapunkon 
megjelentetett fényképet és rövid bemutatást összekap-
csolja egy 1 oldalas, az adott fotó tágabb összefüggése-
ire is rávilágító  ismeretterjesztő írással. Konkrét ismer-
tetés és kitekintő kontextus így jár tehát „kézenfogva” 
az Élet és Tudomány új sorozatában. A másik sajátossá-
ga e rovatnak, hogy itt a hétköznapi, a látványt tekint-
ve sokszor talán jelentéktelennek tűnő tárgyak kerül-
nek reflektorfénybe. Nem aprólékos díszítő szándék-
kal megmunkált eszközöket állítunk reflektorfénybe, 
hanem sokszor olyan műszereket, gyógyító kellékeket, 
amelyek talán éppen praktikus formájuk, könnyen 
szállítható méretük miatt érdemesek a figyelemre. Hi-
szen ne feledjük: ezek a szerényebb küllemű tárgyak a 
maguk korában lehet, hogy életeket mentettek meg!

Kérjük tehát Olvasóinkat, nézzék-lássák ilyen szemmel 
és fogadják jó szívvel új sorozatunkat!

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Tara-tapasztalatok

A Francia Intézetben a 13. Kör-
nyezetvédelmi Hónap program-
jainak keretén belül bemutatták 
a Tara expedíció két résztvevőjét 
és rengeteg sok képét – elsősor-
ban planktonszervezetekről. Az 
expedíció kérdése az volt, hogy 
milyen a világ óceánjainak kap-
csolata az emberiség-
gel, a biodiverzitással 
és a klímával.

A Tara vitorlás bejár-
ta a világot a sarkoktól az 
Egyenlítőig, a 300 000 km 
hosszú út közben a vitorlás 
kabinjaiban modern tech-
nológiákkal végeztek kuta-
tásokat. Összesen 196 kuta-
tó dolgozott rajta expedíci-
óinak tíz éve alatt; volt, aki 
végig maradt, volt, aki csak 
egy-két hónapra csatlako-
zott, hogy új gondolatok-
kal gazdagítsa a projektet. 
Az eredmény több millió 
új minta és öt Nature-cikk. Kilenc 
projektre bontható fel a vándorlás: 
Tara Méditerranée, Tara Oceans, 
Tara Arctic, Patagonia, Antarctic, 
Genesis, South Georgia, Ecopolaris 
és Greenland, valamint Endurance, 
South Georgia. 

A Tara Oceans és Tara Oceans 
Polar Circle hároméves vitorlázás 
volt, ötven állomással. Célja a plank-
ton- és korallrendszerek vizsgálata 
volt a klímaváltozás tükrében. A 250 
fős legénység közt a személyzeten és 
a kutatókon kívül művészek, például 
fotósok és újságírók is voltak. Plank-
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M tonnak nevezhető minden lebegő 
élőlény, legyen az növény, alga, ví-
rus, baktérium vagy állat. A definí-
cióban nincsen méretkorlátozás, így 
beletartozik a 37 m hosszú karokkal 
rendelkező óriásmedúza is. Az óceá-
nokat alig ismerjük, így a kutatók-
nak rengeteg kérdésük volt: milyen 
ezeknek az élőlényeknek a megosz-
lása a világ óceánjai közt? Hány fajuk 

van? Milyen hatások veszélyeztetik 
őket? Milyen kapcsolatban vannak a 
különböző fajok egymással? Milyen 
hatással van rájuk a víz hőmérsékle-
te, sókoncentrációja, savassága, egyéb 
fiziko-kémiai paraméterei az egyes 
régiókban? Ez utóbbi kérdés szorosan 
kapcsolódik a klímaváltozáshoz, hi-
szen az emberi tevékenység az óceán 
ezen paramétereiben okoz változást.

A tudósok az összegyűjtött közel 
35 000 genomba tartozó 40 millió 
gén adatai és a mikroszkópos ered-
ményei alapján modellezték az or-
ganizmusok közti kapcsolatokat és 

azt találták, hogy a leggyakoribbak 
a parazita kapcsolatok. A minták 
alapján a fotoszintetizáló szervezetek 
„fajszáma” a legalacsonyabb, sokkal 
gyakoribbak az egymással valami-
lyen kölcsönhatásban lévő predátor, 
szimbionta vagy parazita szerveze-
tek variációi. A kölcsönhatások széles 
skálán változnak, az egyértelműen 
negatív-pozitívtól a pozitív-pozitív 

kapcsolatig igen sok át-
menet képzelhető el, és ez 
az, ami meghatározza a 
fajok lehetőségeit, sokkal 
inkább, mint az erőforrá-
sokért való versengés.

A Francia Intézetben 
folytatott tárlatvezetéssel 
egybekötött beszélgetés 
során az is kiderült, hogy 
ahol kikötött a hajó, ott 
a helyi kutatók is segítet-
ték a munkájukat. Lio-
nel Guidi, a programban 
részt vevő egyik kutató 
kiemelte, hogy a projekt 
fő feladatának egy adat-

bázis létrehozását tekintette, s nem 
bocsátkoznak predikciókba, hiszen a 
Tara egyetlen időpillanatban vizsgál-
ta csak meg az élőlények állapotát. 

FERENC KATA

 Nanoszálas	kelme	
lítiumionos	
akku	mu	lá	torokban

A nanotechnológia – amely-
nek alapjait 1959-ben Richard 
Feynman fizikus rakta le – tí-
pusainak közös elve az, hogy 
az anyag tulajdonságai nagy-
mértékben megváltoznak, ha 
méretei a nanométeres (10-9 

méter) tartományba kerülnek. Az 
emberi hajszálnál 200-szor véko-
nyabb nanoszál előállítása döntően 
az úgynevezett elektro-spinning 
módszerével történik. 

A folyékony halmazállapotú – ol-
dott vagy olvasztott – polimerből 
előállított, az egyik elektródát jelentő 
csöves tű végén képzett parányi csepp 
a kiinduló anyag. Az elektrospray io-
nizációs módszerrel a folyadék ren-
geteg apró töltött cseppre bomlik, 
majd egy kapillárison átpréselve, ma-
gas feszültségű térbe kerül. A folyé-
kony polimer a 30 kV-ot meghaladó 
nagyfeszültségű térben feltöltődik, 
és amikor az elektromos térerősség 
eléri a 100 V/cm körüli értéket, ak-
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Egy látványos zooplankton, a Tomopteris sp. 
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leendő nanoszálakból, a másik az 
ezeket körülvevő mátrix anyagból 
áll. A mátrixanyag könnyebben old-
ható, így eltávolítása után a meg-
maradó néhányszáz rész alkotja a 
nanotartományú átmérővel rendel-
kező szálakat. 

A lítiumion-akkumulátor olyan, 
nagy kapacitású és cellafeszültsé-
gű villamosenergia forrás, amely 
a hor dozható készülé kek ben (pél-
dául mobil-te le fon, note book stb.) 
használható. Ennek alapjait M. S. 
Whittingham teremtette meg az 
1970-es években. Igaz, a titánszulfid-
katód és fémes lítium-anód nagyon 
drága volt, valamint a fémes lítium 
kisebb üzemzavar hatására hirtelen 
felforrósodott, és bekövetkezhetett az 
akkumulátor felrobbanása vagy elol-
vadása. A fejlesztések eredményeként 

kor legyőzi a felületi feszültséget, és 
a 0,1–1 milliméter átmérőjű tű nyí-
lásán megindul a csepp áramlása (a 
cseppek kúpformát vesznek fel – ez a 
Taylor-kúp –, miközben elhagyják a 
kapillárist). Az egyre közelebb kerülő 
ellentétes elektróda következtében a 
töltéssel rendelkező polimer-részecs-
kék alkotta folyadékáram felgyorsul, 
egyre vékonyodik. Egyúttal ostorozó 
mozgás is létrejön, tovább finomítva, 
hosszabbítva a készülő nanoszálat. 
A kollektoron így kialakult, véges 
kishosszúságú polimerdarabkák az 
oldószer elpárologtatása, illetve hű-
tés hatására megszilárdulnak, ki-
alakulnak az 50–300 nanométer 
átmérőjű nanoszálak. A vágott-szál 
formájában előállított nanoszálakból, 
az elektro-spinning technikával mű-
ködő, sűrűn egyvonalban elhelyezett 
szálképzőfejek eredményeként létre-
jön a nem-szőtt kelme.

A nanoszálak előállíthatók megfe-
lelő fibrillációval is, amikor a hagyo-
mányos finomságú mesterséges szá- 
lat a felépítő fib ril lákra szétdarabolják. 

Az így előállított nanoszálak 50–500 
na nométer szálátmérővel és 0,5–8 mil- 
liméter hosszúsággal rendelkeznek.

A mikroszálakra jellemző bi kom-
ponens szálképzés is alkalmas nanoszál 
gyártására. Az egyik komponens a 

a grafitanód és a többrétegű lítium-
kobalt-oxid alkalmazásával 1991-ben 
jelent meg az első lítiumion-akku-
mulátor a Sony termékeként.

A lítiumion-technológia lénye-
ge az, hogy a töltést a lítiumionok 
tárolják, amelyek a telep töltésekor 
a szénalapú (negatív) elektródá-
hoz, kisüléskor pedig a fém-oxid-
elektródához (pozitív) vándorolnak. 
Az anód és a katód közötti elektrolit 
oldat/gél lítium-hexafluor-foszfát 
(LiPF6), vagy a kevésbé korrodá-
ló lítium-tetrafluor-borát (LiBF4). 
A kétféle elektródát elválasztó lap 
(szeparátor) tökéletesítési igénye to-
vábbra is fennállt. A Boeing 787 
Dreamliner egy 2013. január 13-i 
kényszerleszállása a pilótafülke alatti 
elektromos szekrényben gomolygó 
füst miatt következett be, amihez 
feltételezések szerint a lítiumion-ak-
kumulátor üzemzavara vezetett.

A Michigeni Egyetem szakembere-
inek eredményesen sikerült tökélete-
síteni a lítiumion-akkumulátorokban 
használt elválasztólapok anyagát és 
szerkezetét. A Kevlar (para-aramid) 
nanoszálakból képzett nem-szőtt 
kelme mint membrán áteresztőké-
pessége annyira minimális, hogy a 
lítiumionok nem képesek áthatolni 
rajta. Ameddig a korábban alkalma-
zott szeparátorok pórusai néhány-
száz nanométeresek, az új fejlesztésű 
nanoszálas rendszerből felépülő elvá-
lasztó membrán 15–20 nm-es nyílá-
sokkal rendelkezik. A 20–50 nano-
méter méretű lítiumionok fennakad-
nak, átvándorlásuk akadályozott. 

Az elektromos nanoszálképzés elve

A korszer_ lítiumion-akkumulátor felépítése
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A szendvicsszerű szerkezetben elhe-
lyezett elektródák közötti, Kevlar-
alapú szigetelőmembrán gátolja a 
lítiumionok elektródok közötti „ug-
rását”, ami rövidzárlatot okozhat. Az 
új szeparátor véd a dendritképződés-
sel járó (pl. páfrányszerűen növekvő 
képződmény), esetleges mechanikai 
sérülésektől is. A Kevlar jelentős 
hőállósága védelmet jelent a tűzese-
tekkel szemben is. Az igen vékony 
szeparátor nagyobb sűrűségben teszi 
lehetővé az elektródák elhelyezését, 
ami növeli az energiakimenetet. 
Az említett Kevlar-alapú szigetelő-
membrán nagyüzemi gyártását idén 
kezdik.

KUTASI CSABA

	 Emberközelben	a	világer

Budapesten, a Millenárison lát-
ható március 15-éig az űrhajó-
zás történetét bemutató nem-
zetközi vándorkiállítás Gateway 
to Space címmel. Anyagát a 
Marshall Space Flight Center-
ben állították össze, amely a 
NASA-nál az emberes űrrepü-

lésekért felelős központ; nem csoda 
hogy a pilótás repülések története 
áll a középpontban, de megjelennek 
a fontosabb automata űreszközök-
kel végrehajtott programok is. A 
Gateway to Space hetedik állomása 
a magyar főváros. A kiállítás időren-
di sorrendben mutatja be az elmúlt 
másfél évszázad főbb eseményeit, 
eszközeit és szereplőit, valamint be-
tekintést nyújt a jövő terveibe is. 

Nem elírás a 150 év, ugyanis az 
elsők között Verne Utazás a Holdba 
című művével találkozhatunk, amely 
1865-ben jelent meg! A Millenárison 
a Columbiád makettjét is megcsodál-
hatjuk. A kiállítás első szakaszán az 
űrhajózáshoz szükséges rakétatech-
nika alapjait lerakó tudósok – köz-
tük a magyar származású Hermann 
Oberth – munkásságát tekinthetjük 
meg. Magyar vonatkozásokkal a ké-
sőbbi időszakok is találkozhatunk. 
A holdjáró ismertetése  során ki is 
emelik, hogy kerekét Pavlics Ferenc 
tervezte. Külön blokkot képviselnek 
azok a tárgyak, amelyek az első ma-
gyar űrhajós repüléséhez kapcsolód-
nak. A Közlekedési Múzeumból vet-
ték kölcsön erre az alkalomra annak 
az űrkabinnak a mását is, amivel Far-
kas Bertalanék tértek vissza a Földre 
1980-ban. 
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A Gateway to Space a laikus érdek-
lődőknek szól és elsősorban a fiata-
loknak szeretné emberközelbe hozni 
a világűr felfedezését. Szükség is van 
erre, hiszen ne felejtsük el, hogy az 
első szputnyik repülése óta két ge-
neráció nőtt fel! Gagarin repülése, a 
Mercury-űrhajó, az Apollo-program 
és a holdraszállás ma már történelem. 
Így egyfajta korrajzot is kap az, aki a 
hidegháborús időszak űreseményeit 
is követi a folyamatosan nézhető vi-
deókon.

Meg lehet tekinteni ereklyeszámba 
menő űrruhákat és eszközöket, el le-
het csodálkozni azon, milyen kicsik 
és zsúfoltak voltak az első űrhajók, 
mennyire „fapadosnak” tűnnek a 
régi technikák és a mai, zsebkütyük-
höz szokott ember számára milyen 
nagy méretű számítógépekkel oldot-
ták meg annak idején az irányítást. 
De vegyük tudomásul: ezekkel csi-
náltak történelmet. 

Számos érdekes, látványos elemet 
lehetne még felsorolni, de ma már 
egyetlen kiállítás sem lehet meg in-
teraktív rész nélkül. Ilyen elem a 
holdkőzet-simogató. Egy, a Szaha-
rában talált, de a Holdról származó 
meteoritot állítottak ki, amit meg is 
lehet érinteni. Be lehet menni a Mir- 
űrállomás központi egységébe, az 
ISS Destiny moduljába és az űrrepü-
lőgép pilótafülkéje is karnyújtásnyira 
van a látogatóktól.

A kiállítás leginteraktívabb ré-
szén ízelítőt kaphatnak a beválla-
lós érdeklődők az űrhajósok fel-

készülésének egy-egy eleméből. A 
számítógépes szimulátorokon ter-
mészetesen repüléssel kapcsolatos 
feladatokat lehet megoldani – ha 
elég ügyes a jelölt. Egyebek mellett 
ki lehet próbálni, mennyire egysze-
rű leszállni egy űrrepülőgéppel. El-
áruljuk, nem az. 

Az egyik legnagyobb kihívás az a 
360 fokban forgatható szék, amely 
igazán próbára teszi az egyensúly-
érzéket. Egy másik forgatható szé-
ken a pörgés után néhány egyszerű 
feladatot kell(ene) elvégeznie egy 
szerelőfalon az „űrhajósjelöltnek”. 
Ezen eszközök révén valóban meg 
lehet tapasztalni azokat a körülmé-
nyeket, legalábbis egy részét, ame-
lyek között az igazi űrhajósok dol-
goznak. 

Az eddigi visszajelzések között 
megjelentek jogos kritikák is. A 
Gateway to Space helyett vagy mel-
lett lehetett volna magyar címet is 
használni, és az orosz nevek angolos 
átírását is sokan teszik szóvá. Nem 
mindenki értékelte azt sem, hogy 
Darth Wader életnagyságú figurája 
is megjelenik a kiállított anyagok 
között. De ahogy már utaltunk rá, 
alighanem ezt is a show részének 
kell tekintenünk. Az azonban biztos, 
hogy ilyen nagyszabású űrtárlat még 
nem volt hazánkban és kiváló alka-
lom arra, hogy a kiállítás bejárása so-
rán az űrhajózás mellett a tudomány 
számos más területére is ráirányítsuk 
a diákok figyelmét.

TRUPKA ZOLTÁN

Holdjáró (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)
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– Ön már a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökeként a tudományos 
közlemények nyílt hozzáférésű publi-
kálását támogatta, hiszen a legfonto-
sabb folyóiratok elektronikus előfize-
tését valamennyi kutatóintézet számá-
ra az MTA büdzséje finanszírozta. 
Hány folyóiratot és mekkora éves elő-
fizetési díjat jelent ez?
– Magyarországon mintegy 1500 ne-
ves angol nyelvű folyóiratra fizetünk 
elő, csak néhányat kiragadva: olyanok-
ra, mint a Nature, a Science vagy a 
Physical Review Letters. Az éves előfi-
zetési díj mintegy három milliárd fo-
rintot tesz ki. Ebben benne vannak a 
nyomtatott és az elektronikus formá-
ban megjelenő folyóiratok egyaránt.
– Melyik formát részesítik előnyben a 
kutatók?
– Nagyon megváltozott a világ. Ami-
kor a pályámat kezdtem, minden hé-
ten elmentünk a könyvtárba, megnéz-
tük azokat a folyóiratokat, amelyek az 
előző héten megérkeztek, végignéz-
tük, hogy milyen, a kutatási terüle-
tünkhöz kapcsolódó cikkek jelentek 
meg. A kutató ma is elmehet a könyv-
tárba a szakmájához kötődő folyóirato-
kat elolvasni, de nem ez a jellemző. A 

PÁLINKÁS	JÓZSEF	A	TUDOMÁNYOS	EREDMÉNYEK	HOZZÁFÉRÉSÉRVL

VITÁK 
KERESZTTÜZÉBEN

tudományos folyóiratok ugyanis na-
gyobbrészt elektronikus formában je-
lennek meg, csak kis hányadukat 
nyom tatják ki folyóirat formájában.
– Hogyan viszonyulnak mindehhez a 
kiadók?
– Ez természetesen nagyon megvál-
toztatta a kiadók helyzetét is, hiszen 
számos nyomtatással, postázással kap-
csolatos munkafolyamat megszűnt, ez-
zel ezeknek a költsége is megszűnt. To-
vábbra is van azonban költség – és ter-
mészetesen profitelvárás is – a kiadók 
részéről. A kiadók ma gyakorlatilag a 
tudományos publikációk kezelését vég-
zik, vagyis, elektronikus rendszerben 
érkeztetik az anyagokat, kiadják bírá-
lóknak, akik aztán javasolják, vagy ép-
pen nem javasolják a közlemény publi-
kálását. Ezzel együtt továbbra is jelentős 
hatást gyakorolnak a tudományos élet-
re, hiszen az, hogy egy kutatónak hány 
közleménye jelenik meg neves lapok-
ban, hányszor kérik fel lektorálásra, 
hány neves folyóirat szerkesztőbizottsá-
gának tagja, az nagyban befolyásolja 
tudományos karrierjét, pályázati forrá-
sokhoz való hozzáférését.

Ennek ellenére úgy tűnik, a kiadók és 
a kutatók viszonya az utóbbi időben 

nem teljesen felhőtlen. Ezt látszik alátá-
masztani, hogy az egyik neves kiadó-
házzal szemben nemrégiben bojkottot 
hirdettek, aminek közvetlen előzmé-
nye az volt, hogy kiderült, az adott ki-
adóház éves profitja eléri a negyven 
százalékot.

A kutatók valóban túl soknak talál-
ták azt, hogy megírják a cikket, meg-
szerkesztik a cikket, lektorálják a cik-
ket, miközben a kiadó mindezekért 
nem fizet. Én viszont úgy vélem, a boj-
kott senkinek nem érdeke, és ha a né-
zeteltérések tisztázódnak, akkor nyil-
vánvalóan meg is fog szűnni.
– Néhány éve elindult, majd egyre több 
hívet szerzett az a törekvés, hogy a 
tudományos eredmények teljes mér-
tékben nyitott hozzáférésűek legyenek. 
Ez a koncepció érzékenyen érintheti a 
kiadókat, kérdés, hogy ebben a rend-
szerben hogyan térülnek meg a kiadá-
saik, hogyan tesznek szert profitra. Ön 
jogosnak és megvalósíthatónak ítéli a 
nyílt hozzáférést?
– Mindenképpen legitim törekvés, hi-
szen a kutatási eredmények publikálá-
sának költsége kis összeg a kutatási 
eredmény létrehozásának költségeihez 
képest. Ha a közösség, az adófizetők 

A kutatási eredmények hozzáférésének kérdése világ-

mérete	 vitát	 generál	 tudományos	 körökben.	 Az	 egyik	
álláspont,	 hogy	 a	 tudományos	 közlemények	mellett	 a	
mérési	adatok	is	hozzáférhetWek	legyenek	/Open	Data/,	
mások	úgy	vélik,	elsWre	az	Open	Acces,	vagyis	maguk-

nak	a	közleményeknek	a	hozzáférhetWvé	tétele	is	elég	
nagy	falat.	A	kérdés	felmerült	a	legutóbbi	OECD	minisz-
teri	konferencián	Dél-Koreában,	ahol	Pálinkás	József,	a	
Nemzeti	 Kutatási,	 Fejlesztési	 és	 Innovációs	 Hivatal	
elnökének	javaslatára	arról	döntöttek,	hogy	terv	készül	
a	közpénzbWl	finanszírozott	tudományos	folyóiratok	cik-

keinek	ingyenesen	hozzáférhetWvé	tételére.	
 (FORRÁS: MTA.HU)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/5   135

– A publikációra még nem érett ered-
mények megjelenése valóban aggasztó, 
de nem jelenti azt, hogy az Ön által 
említett 53 publikációból pusztán öt 
tartalmazna valódi tudományos ered-
ményt. Pusztán arról van szó, hogy a 
kutató vagy kutatók az Ön által is em-
lített pályázatokhoz kötött közlési 
kényszer miatt az előtt publikálták az 
eredményt, mielőtt a szükséges számú 
ellenőrzést elvégezték volna. Ebből 
adódik, hogy az adott kísérletet a ké-
sőbbiekben nem sikerül statisztikai hi-
bahatáron belül reprodukálni. 

Visszatérve az open acces rendszerére: 
szilárd meggyőződésem, hogy mind a 
tudomány képviselőinek, mind a fo-
lyóiratoknak és a kiadóknak az az ér-
deke, hogy ne jelenjen meg arra ér-
demtelen közlemény a folyóiratban. A 
kutatónak is nagyon nagy presztízs-
veszteség, sőt, egy kutatói pályát tehet 
tönkre, ha hibás vagy ne adj isten, nem 
valós eredményeket tartalmazó cikket 
közöl (noha előfordult már ilyen), és 
egy folyóiratnak is rendkívüli mérték-
ben rontja a presztízsét, ha megjelentet 
olyan cikket, ami hibákat vagy nem 
valós eredményeket tartalmaz, illetve 
nem reprodukálható. Tehát, félreértés 
ne essék: szigorú lektorálási szabályok 
betartása mellett továbbra is csak akkor 

jelenhet meg egy cikk egy nagy 
presztízsű folyóiratnál, ha teljesíti 
pontosan ugyanazokat a követel-
ményeket, amiket korábban. A 
változás csak annyi, hogy a kiadó 
költségeit és nyereségét nem az 
előfizető, hanem a közleményt 
megjelentető intézmény fizeti. Én 
magam – szemben a green open 
acces, vagyis a késleltetett nyílt 
hozzáférés rendszerével – a gold 
open acces, vagyis az azonnali 
szabad hozzáférés híve vagyok, 
mert azt gondolom, hogy egy él-
vonalbeli kutatónak nem hetek 
vagy hónapok múlva kell értesül-
nie kutatási területe legújabb 
eredményeiről, hanem azonnal.
– Az Open Data, vagyis a tu-
dományos eredményekhez vezető 
adatok nyílt hozzáférésűvé tétele 
ugyancsak vita tárgya a nemzet-
közi tudományos élet szereplőinek 
körében. Erről hogyan vélekedik?
– A probléma az, hogy a lektorált 
folyóiratokban megjelent tudo-
mányos közlemények nyílt hoz-
záférésűvé tételével sem hala-

dunk. És ezért fogalmaztam én sarko-
san az OECD Koreában megtartott 
miniszteri értekezletén: álljunk meg 
egy pillanatra, lépjünk egy lépéssel hát-
rébb, oldjuk meg először az egyszerűbb 
problémát, vagyis a lektorált tudomá-
nyos közlemények nyílt hozzáférésűvé 
tételét. Ugyanis valóban van jelentősé-
ge annak, hogy a jól megírt, lektorált, 
bizonyított tudományos eredmények-
hez hozzáférjenek olyanok is, akik 
egyébként nem tudnák megtenni, mert 
nincs rá pénzük. Ilyenek a kis- és köze-
pes vállalatok, amelyek nyilván nem el-
sősorban a részecskefizika legújabb el-
méleti eredményeihez akarnak majd 
hozzáférni, hanem olyan technológiai 
jellegű kutatások eredményeihez, ami-
vel a vállalkozásukban hatékonyabban 
tudnak dolgozni. De ennek óriási jelen-
tősége van az iskolák esetében is. Hi-
szen, ha bármelyik magyar gimnázi-
umban szabadon hozzáférnek a 
Physical Review, a Science vagy a 
Nature aktuális számaihoz, és a tanár 
talál három olyan érdekes eredményt, 
amit megemlít a diákjainak, a tehetsé-
ges diák pedig esetleg maga is elolvassa 
az izgalmas felfedezésről szóló cikket, 
akkor már óriásit tettünk a tudós-, illet-
ve a tanárutánpótlásért. Mert ha a diá-
kok megtapasztalják azt, hogy milyen 
érdekes dolgok történnek most a bioló-
giában vagy bármely tudományterüle-
ten, akkor az igenis jelentős mértékben 
javíthatja a közoktatás teljesítményét.
– Hogyan és mennyi idő alatt lehet 
Ön szerint áttérni az előfizetésről az 
intézményi közleményfinanszírozás 
rendszerére?

– Azt gondolom, hogy egy nyílt, vilá-
gos ajánlatot kell tenni a nagy kiadóhá-
zaknak, ami arra vonatkozik, hogy 
négy vagy öt év alatt állunk át az új 
rendszerre úgy, hogy évente a közlemé-
nyek 20 vagy 25 százaléka kerül át in-
tézményi finanszírozású nyílt hozzá-
férésű publikációba. Hogy ez megtör-
ténhessen, a nagy nemzeti kutatási 
szervezeteknek és kutatásfinanszírozó 
szervezeteknek egyetértésre kell jutni-
uk, illetve vállalniuk kell, hogy kifize-
tik a közleményeik publikációs díját, és 
az EU Versenyképességi Tanácsának is 
el kellene fogadnia ennek támogatását. 
Ha ez megtörténik, akkor meggyőző-
désem szerint 4 év elég lehet ahhoz, 
hogy a kiadók képesek legyenek üzleti 
modelljüket az új rendszerhez igazítani.

DOMBI MARGIT

kifizetnek néhány tízmillió forintot 
egy kutatási eredmény létrehozására, ne 
múljon öt-tízezer dolláron, hogy ez az 
eredmény hozzáférhető legyen ne csak 
azok számára, akik előfizetnek az adott 
eredményt publikáló folyóiratra, ha-
nem gyakorlatilag mindenki számára.
– Ez szimpatikus törekvés lehet a fel-
használóknak, de kevésbé az a kiadók 
szemszögéből, hiszen nekik továbbra is 
vannak költségeik. Ezek hogyan fog-
nak az open acces rendszerében meg-
térülni?
– Nekem az az álláspontom, hogy az 
előfizetéses rendszerről rendezett-szer-
vezett formában át kell térnünk egy 
másik, a hozzáférés szempontjából 
nyílt rendszerre, amelyben az az intéz-
mény fizeti meg a kiadónak a tudomá-
nyos közlemény publikálásának költsé-
geit, amelyikben az adott tudományos 
eredmény megjelenik.
– A tudományos eredmények kapcsán 
nemrégiben napvilágot látott, hogy 53 
publikált eredményből pusztán öt volt 
reprodukálható. A pályázatok kény-
szerével összefüggésbe hozható pub-
likációs nyomás a tudományos közle-
mények felhígulása irányába hat. Nem 
tart attól, hogy az open acces rend-
szerében tovább csökken a tudományos 
publikációk színvonala?

Leslie Herman rajza a tudomány elefántcsont- 

tornyáról és a szabad hozzáférésrQl 
(FORRÁS: OREGONSTATE.EDU)
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Talán mindenkinek, aki az in-
ternetet bekapcsolja, meg-
vannak azok a keresési szo-

kásai, rutinjai, amelyeket a kedven-
cek közé beállított; ezek bogarászá-
sával, olvasásával kezdi a napot. 
Akár a rendszeres, visszatérő lapokat 
nézegeti az ember, akár célzottan 
keres valamit, kérés nélkül is beúsz-
nak olyan oldalak, hirdetések, ame-
lyek az elsődleges figyelmet megza-
varják és időnként akár idegesítően  
hatnak, különösen akkor, ha el akar-
juk tüntetni ezeket és ráadásul a ki-
törlő „x” jelet a hirdető ügyesen el-
rejtette. Ha túltesszük magunkat 
ezen a bosszantó jelenségen, és időnk 
is van, érdekes lehet, ha célzottan 
utánamegyünk egy-egy ilyen kéret-
lenül megkapott információnak. Ha 
tanulási, ismeretszerzési folyamat-

M I R E  J Ó  A  W E B I N Á R I U M ?

ként fogjuk fel ezeket, akkor tovább 
bogarászva a hálón, a kérés nélkül 
hozzánk eljutott információ segítsé-
gével eljuthatunk olyan oldalakhoz, 
amelyekből igen sokat okulhatunk. 
Kis túlzással azt is mondhatjuk: 
olyan ez, mintha folyamatosan jár-
nánk egy gazdasággal, pénzügyek-
kel foglalkozó tanfolyamra.   

A felvilágosító kalkulátorok
Az egyik gazdasággal foglalkozó 
honlapon egy hasznos kal ku lá tor-
csa lá dot ismerhetünk meg. A 
bérkalkulátor két okból is érdekes: 
saját havi bruttó bérünk alapján 
megtudhatjuk, hogy az adólevoná-
sok után milyen nettó bérrel szá-
molhatunk. Egy kilátásba helyezett 
prémium vagy jutalom összegéből a 
kalkulátor megmutatja, mennyit is 

költhetünk el, illetve, ha valami-
lyen mértékű béremelésről suttog a 
főnökség, akkor abból mennyit is 
kapunk majd kézhez. De az is fon-
tos lehet, hogy az adott munkavál-
laló bruttó bére és a rárakódó köz-
terhek összege együttesen mennyi-
be kerül a munkáltatónak, azaz 
mennyi az összes bérköltség egy 
dolgozó után. Sokszor találkozunk 
ugyanis azzal a gyakorlattal, hogy 
az idősebb, gyakorlottabb és egyút-
tal magasabb alapfizetésű dolgozó-
kat fiatalabb és ezzel együtt jelentő-
sen alacsonyabb bérű dolgozókkal 
váltják fel költségtakarékossági 
okokból.  A bérezéshez kapcsolódik 
a cafateria-kalkulátor. Ez abban se-
gít, hogy lássuk, mennyi lenne a 
különbség, ha a cafateria címén fo-
lyósított juttatások összegét bérként 

Az információs túlterheltség, az internet esetlegesen feledékenységet is okozó hatása és annak kér-

dése, hogy a ránk zúduló információval mit kezd rövid távú munkamemóriánk és mit fogad be a hosszú 

távú	memória,	a	modern	társadalom	egyik	alapvetW	problémája.	A	jelen	áttekintés	azt	a	témát	fesze-

geti,	hogyan	tudjuk	az	internetrWl	–	sokszor	esetlegesen	és	elsWre	talán	nem	is	tudatosan	–	bWvíteni,	
frissíteni	azokat	az	ismereteinket,	amelyeket	a	gazdaságról,	a	gazdálkodásról,	a	pénzügyekrWl	illik	és	

szükséges	is	tudnunk.							

SZÖRFÖLÉS ÉS 
GAZDASÁGI ISMERETEK  
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Szakmai párbeszéd a hálón 
Nyugodtan lehet megalapozott kri-
tikával illetni azt, amit a mai infor-
matikai világ ránk zúdít, hiszen na-
gyon sok informatikai szeméttel is 
találkozunk. Nem ilyen viszont a 
hozzáértők, szakértők részéről köz-
readott információcsere, fórum és 
vita, illetve ezek felülete, amit szin-
tén gazdasági-pénzügyi érdeklődé-
sünk középpontjába állíthatunk. 
Könnyedén ki tudjuk válogatni 
ezek közül azokat, amelyek szak-
mailag megbízhatóak, kiegyensú-
lyozottak és alapos elemzések nyo-
mán készülnek, valamint a jövőt te-
kintve megbízható iránymutatás-
nak is tekinthetőek. Ezek legtöbbje 
még az adott szakterületet csak kis-
sé vagy érintőlegesen értő olvasók 
számára is világosak, könnyen ért-
hetőek. 

A legtöbbjükből tényleg sokat ta-
nulhatunk. Különösen érdekes nyo-
mon követni azokat a szakmai párbe-
szédeket, amelyek egy adott 
blogbejegyzéshez kapcsolódnak olyan 
témakörökben, amelyek sokunkat ér-
dekel: gazdasági növekedés, infláció, 
jegybanki alapkamat, megtakarítá-
sok, hitelkamatok, vállalatok műkö-
dése stb.

Oktatási formák
Számos esetben megtapasztaljuk azt 
is, hogy kéretlen ajánlatot kapunk 
különféle oktatási formákra, gazda-
sági ismeretterjesztő szeminárium-
sorozatra, sokuk ingyenes is, csak 
regisztrálni kell előzetesen. Az in-
gyenesek hátterében két dolog áll, az 
egyik esetben az oktatást nemes szán-
dék vezérli: az adott cég költségvetésé-
ből elkülönít egy keretet azért, hogy a 
szakmai közönség vagy a tanulni vá-
gyó tényleg elmenjen hozzá és meg-
szerezze a tudást. Példaként a Buda-
pesti Értéktőzsdét lehetne felhozni, 
amely elmúlt ősszel egy hat előadásból 
álló befektetői tanfolyamsorozatot 
tartott annak érdekében, hogy a tőzs-
de működését minél többen megis-
merjék. Egy másik ilyen „we bi ná-
rium-szeminárium” az öngondosko-
dással és ezzel együtt a nyugdíjas éve-
ket megtámogató pénzügyi háttér 
fontosságával foglalkozik. 

Az ingyenes szemináriumok másik 
mozgatórugója az, hogy az adott 
cég szintén érdekes, fontos szakmai 

információt adjon közre, de azzal a 
szándékkal, hogy a hallgatóság egy 
része elcsábul és ügyfele lesz, tehát üz-
letszerzés, ügyféltoborzás áll a hát-
térben. Üdvözölni kell ezt a formát 
is, hiszen az adott cég üzleti műkö-
dését, filozófiáját, termékeit, az 
ügyfélkiszolgálás formáit, techni-
káját is megismerhetjük az előadá-
sokon. Ezt követően mi döntünk, 
csak az előadásért mentünk-e oda, 
vagy ezenfelül ügyfelek is leszünk. 

A csábítás csapdái
A hálón gyakran találkozunk olyan 
kéretlen és ügyesen beúszó linkek-
kel, amelyek első ránézésre kifeje-
zetten vonzóak, némelyüknek még 
jelmondata is van: „Fogja munkára 
pénzét!”. Az ilyen kecsegtető ajánla-
tok általában a befektetések területé-
ről, a deviza, az indexek, valamint 
az árupiaci termékek területéről ke-
rülnek ki és sajnos a nyerési lehetősé-
gek mellett nem szólnak a lehetséges 
kockázatokról, azaz az üzlettel járó 
veszteségekről. Nem árt persze 
ezeknek is utánajárni, megismerni 
az ajánlat minden részletét és elgon-
dolkodni arról, hogy kockázta-
tunk-e. Ha nem, akkor is gazdagab-
bak leszünk azzal a tudással, infor-
mációval, amit a dolog alapos körbe-
járása során megszerzünk. 
A pénzügyeknél maradva persze 
vannak sokkal tisztább, világosabb 
és átláthatóbb internetes ajánlatok 
is. Ilyen például a bankbetéteknél 
időnként feltűnő kiemelt kamat-
mérték. E piac fölötti kamatozási 
ajánlatoknak van egy sor feltétele 
is, ezeket át kell tekinteni, mielőtt 
bármit is lépnénk. Kellő átgondolás 
nélkül ugyanis belekényszerülhe-
tünk olyan feltételeknek való meg-
felelésbe, amit egyébként nem is 
akartunk.  

PALLA GÁBOR

fizetné ki a munkáltató. Ugyan-
ezen a honlapon találunk számítást 
a megtakarításokra, az életjáradék-
ra, a hozamra is. És még azt is ki 
tudjuk számolni, hogy ha örököl-
nénk – például egy nagy vitorlafe-
lületű balatoni vitorlást –, akkor 
mennyi lenne az utána fizetendő 
vagyonadó összege. E kalkulátorok 
azon túl, hogy leegyszerűsítik a 
számítást, ahhoz is hozzásegítenek, 
hogy az adózási jogszabályokba és 
az adómértékekbe is belelássunk, 
beletanuljunk.     

Még ezt is olvassuk el!
Sokszor előfordul, hogy kinyitunk 
egy hírt, olvassuk, gondolkodunk 
róla és beúszik a következő kérdés: 
„Ezt olvasta már?” Sőt nem is egy, 
hanem akár több hírről is értesülünk 
így. Valahol a háttérben ugyanis a 
megfelelően programozott informa-
tikai figyelő szemek tudják, hogy 
milyen tárgykörben vagyunk éppen, 
mit nézünk, olvasunk és az adott 
kérdéskörhöz kapcsolják ezeket a 
kéretlenül kapott további olvasniva-
lókat. Sokszor nem is haszontalanok 
ezek a beúszó és kéretlenül érkező 
újabb információk. Csak példaként 
egy ilyen: napirenden van hazánk hi-
telminősítésének javítása, felminősí-
tése, egy korábbi elemzés ennek hát-
terét és elhúzódásának okait elemez-
te. Olvasás közben egyenesen öt 
olyan aznapi hír tolakodott be a kép-
ernyőre, amely a forint aktuális árfo-
lyamáról, az állampapírok kereslet-
kínálati helyzetéről és a forint év vé-
géig várható árfolyamtrendjéről szólt. 
Persze világos: mi döntjük el, hogy 
engedünk-e a csábításnak, a felkínált 
újabb híreket elolvassuk-e, vagy ér-
deklődésünk, esetleg idő hiányában 
mellőzzük ezeket. Két fontos dolgot 
kell ehhez megjegyezni: mivel a hát-
térben gépek gondolkodnak helyet-
tünk arról, mit is küldjenek képer-
nyőnkre, lehetnek a beküldésnek 
hibái vagy csak kevéssé kapcsolódó, 
olykor érdektelen információk is. 
De a másik véglet is fontos lehet: 
kapkodásunk vagy a szükséges fi-
gyelem hiánya esetén sokszor olyan 
információk is bejönnek, amire 
nem is gondoltunk, sőt még örü-
lünk is ezeknek, tehát a gép ügye-
sen segít nekünk a gondolkodásban 
és az ismeretszerzésben.       
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gyarországra elsőként honosítottam 
meg intézetünkben. 2009-től önálló 
kutatócsoportot vezetek, amely először 
külföldi pályázatok támogatásával mű-
ködött, majd 2012-től az MTA egyik 
Lendület csoportja lettünk. 
– Milyen kutatási témára szervezte 
meg a csoportot?
– A kutatócsoportunk gerincét tehet-
séges és lelkes fiatalok adják, egy ma-
gyar és egy spanyol posztdoktor, és két 
Phd-hallgató. Rajtuk kívül egyetemi 
hallgatók és igen kiváló, jól képzett 
szakasszisztensek vesznek részt a kuta-
tómunkában. Mivel sokféle technikát 
használunk a munkánk során, ezért az 
alapvető cél, hogy legalább két techni-
kának az alkalmazásában legyen jára-
tos egy kutató. Jelenleg fő kutatási vo-
nalunk az érzelmi memórianyomok 
kialakulásában részt vevő idegi hálóza-
tok működésének a megértése. Ismert, 
hogy vannak olyan agyterületek, ame-
lyek működése felelős az érzelmi reak-
ciók kialakításáért, illetve a reakciók-
kal kapcsolatos memórianyomok be-
véséséért, tárolásáért. Csoportunk az 
egyik ilyen agyterülettel, az úgyneve-
zett mandulamagokkal foglalkozik. 

– Hol van ez a terület, és hogyan befo-
lyásolja az ember érzelmi működését? 
– A mandulamagok a halántéklebeny-
ben találhatók mindkét oldalon, köz-
vetlenül a hippokampusz nevű agyte-
rület előtt. Ez a két agyterület sokszo-
ros kapcsolatokon keresztül „beszél-
get” egymással, és az összehangolt 
működésük szükséges a normális ér-
zelmi reakciók kialakításához, illetve a 
fontos emléknyomok tárolásához. Az 
orvostudomány számontart egy 49 
éves hölgyet az USA-ban, akinek 
mindkét oldali mandulamagja elhalt 
egy betegség következtében. Számos 
kísérletet végeztek a hölggyel, amikből 
megtudtuk, hogy ez az agyrégió fele-
lős többek közt azért, hogy egy másik 
emberi arcot megfelelően „nézzünk 
meg”, megfelelően pásztázzuk végig a 
szem- és a szájrégiót, hogy le tudjuk ol-
vasni az illető érzelmi állapotát. Kiderült 
továbbá, hogy ennek az agyrégiónak a 
személyes tér megfelelő kialakításában, 
illetve a félelmi helyzetek felismerésében 
van szerepe. Ezen túlmenően a kutatá-
sok megmutatták, hogy a döntéshozatal 
folyamata alapvetően sérül, ha ez az 
agyterület rosszul működik. 

– Mi keltette fel az érdeklődését az 
idegtudományok iránt?
– Zboray Géza tanár úr neuro-
anatómiai előadásai az ELTE-n adták 
meg az első lökést az idegtudományok 
felé, mert lenyűgöző előadásaiban be-
mutatta az idegrendszer hihetetlen bo-
nyolultságát, és ami legalább ennyire 
fontos volt, rámutatott a számtalan 
megválaszolatlan kérdésre az agymű-
ködéssel kapcsolatban. Ez keltette fel az 
érdeklődésemet, és tanácsát követve 
még egyetemi hallgatóként csatlakoz-
tam Freund Tamás kutatócsoportjához 
az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetben (KOKI). Akkor még 
nem sejtettem, hogy az egyik legjobb 
kutatóműhelybe csöppentem, amely 
világszínvonalon művelte az idegrend-
szer kutatását. Rengeteget tanultam, 
mind technikai szempontból, mind pe-
dig látásmód tekintetében. A 
neuroanatómiai alapok elsajátítása után 
egy másik világszinten ismert és elis-
mert kutatócsoportba kerültem Los 
Angelesbe, Módy István szárnyai alá. 
Itt az idegélettan akkor egyik legkor-
szerűbb technikáját sajátítottam el, 
amit aztán két év után visszatérve Ma-
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LENDÜLETBEN AZ ÉRZELMI 
MEMÓRIANYOMOK KUTATÁSA
Az agykutatás egyik legizgalmasabb területe az érzel-

mek kialakulásának vizsgálata. Hájos Norbert az MTA 

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudomá-

nyos tanácsadója csoportjával az Akadémia Lendület 

programja keretében éppen ezen a témán dolgozik. Az 

érzelmi reakciók és a félelmi memórianyomok kialakítá-

sában szerepet játszó idegsejtcsoportok tanulmányozá-

sát	új	módszerekkel	végzik,	és	már	az	elsW	eredményei-
ket is nemzetközi figyelem kíséri. A csoport korábbi kuta-

tásait az OTKA is támogatta.
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eredményeit most kezdjük közölni 
nemzetközi folyóiratokban. Egy, a nyá-
ron tartott nemzetközi konferencián 
történő megjelenés után ebben az év-
ben két külföldi egyetemre is elhívtak 
előadni, hogy az új kutatási vonalunk 
eredményeit alaposabban megismer-
hessék. Számos kollaborációs ajánlattal 
is megkerestek nyár óta. Ezek azt jelzik, 
hogy nemzetközi szinten is kezdik elis-
merni a kutatómunkánk fontosságát. 
– Mik ezek az eredmények? 
– A világon először mi kezdtük feltér-
képezni megfelelő alapossággal a man-
dulamagok egyik, a tanulásban nélkü-
lözhetetlen almagjának idegsejthá-
lózatát, annak szerkezetét és működé-
sét. Számos olyan megfigyelést tettünk, 
amely nemcsak erre a neuronhálózatra 
igaz, hanem az agykéreg más hálózatai-
ra is. Felderítettük, milyen elvek alap-
ján kapcsolódnak össze az 
idegsejthálózat egyes sejttípusai egy-
mással. Munkánk során felfedeztünk 
két, eddig teljesen ismeretlen agyi pá-
lyarendszert. A jövőbeni kutatásaink 
célja, amelyhez igyekszünk pályázati 
forrást szerezni, hogy tisztázzuk: az 
eddig még fel nem ismert pályarend-
szereknek milyen szerepük van az agy-
működésben. Erről elöljáróban annyit 
tudok elmondani, hogy a mandula-
magokba érkező mindkét pályarend-
szer olyan agyrégiókból ered, amelyek-
ről ismert, hogy a szorongásos tünetek 
kialakulásában szerepet játszanak. Te-
hát jó okunk van feltételezni, hogy a 
szorongásos tünetegyüttesek hatékony 
szabályzóelemeit találtuk meg a kuta-
tásaink során. 
– Ezt a felfedezést lehet-e majd hasz-
nálni a gyógyításban is?
– Bízunk benne, hogy igen. Az egyik 
pálya pont azon az agyterületen vég-
ződik, és ott azoknak az idegsejtek-
nek a működését szabályozza, ame-
lyek a félelmi emléknyomok elfelejté-
sében játszanak kulcsszerepet. Szá-
mos embertársunk küzd azzal, hogy 
a számára igen kellemetlen élménye-
ket „elfelejtse”, hogy normális, teljes 
életet élhessen. Felejteni nem könnyű, 
sőt bizonyos esetekben lehetetlen, vi-
szont meg lehet, meg kell tanulni 
együtt élni a rossz emlékekkel. Ebbe 
a folyamatba szólhat bele – hogy ho-
gyan, azt még nem tudjuk – az álta-
lunk felismert egyik új pálya. 

TRUPKA ZOLTÁN

ki, hogy megtudjuk, ebben az idegi há-
lózatban milyen típusú idegsejtek van-
nak, azok hogyan kapcsolódnak egy-
máshoz, az egyes sejttípusok hogyan 
„beszélgetnek” egymással, illetve mi-
ként járulnak hozzá a tanulás folyamatá-
hoz. Ezen cél eléréséhez neuroanatómiai 
módszereket kombinálunk élettani és vi-
selkedési kísérletekkel. Új technikai 
megközelítést is ki kellett dolgoznunk, 
hogy hatékonyabbá tegyük a kutató-
munkánkat. A több módszer együttes 
alkalmazása nélkülözhetetlen olyan 
komplex folyamatok legalább részbeni 
megértéséhez, mint a tanulás. 

A Lendület program segítségével 
kaptunk egy egyedülálló lehetőséget, 
azaz egy teljesen új kutatási vonalba 
kezdhettünk. Három év munkájának 

Érdemes megemlíteni, hogy a mandu-
lamagok mérete az emberi agyban ösz-
szefügg azzal, hogy mekkora az egyén 
szociális hálója, mennyi barátja, ismerőse 
van. Tehát a szociális kapcsolatok módo-
sítják a mandulamagok kapcsolatrend-
szerét, behuzalozódását. Más agyterüle-
tekhez hasonlóan azt figyelték meg a 
kutatók, hogy ha valaki az egyik agyré-
giót jobban használja, annak az agyában 
az adott régió nagyobb lesz. Nem az 
idegsejtek száma változik, hanem drá-
maian megnő az idegsejtek nyúlványo-
sodása és a köztük levő kapcsolatok 
mennyisége. 

Egy híres példa arra, hogy ha egy agy-
területet többet használunk, mint az át-
lagember, akkor annak térfogata meg-
nő, az a londoni taxisofőrök esete. Egy-
értelműen kimutatták, hogy bennük a 
hippokampusz, amely a térbeli tájékozó-
dás központja, az agy belső GPS-e, sok-
kal nagyobb, mint ami a populáció átla-
ga. Nem csoda, hisz sokat használják a 
munkájuk során a hippo kam pu szu kat. 
– Önök a Lendület programban új 
megközelítést alkalmaznak ezen a te-
rületen. 
– Azt tapasztaltuk amikor elmentünk 
egy-egy nemzetközi konferenciára, 
amelyen a mandulamagok és azok sze-
repe volt a téma, hogy körülbelül 80 szá-
zaléka a tanulmányoknak viselkedésbio-
lógiai megközelítéseket alkalmaz a kér-
dések megválaszolására. Nagyon kevés 
munkacsoport vizsgálja a mandulama-
gok ideg sejt há ló za tai nak természetét. A 
kutatócsoportommal azt a célt tűztük 

A mandulamagok (rózsaszínnel) a 

halántéklebenyben találhatók az emberi 

agyban. Ez az agyrégió kulcsszerepet játszik 

a félelmi memórianyomok kialakításában, a 

döntéshozatali folyamatokban és a szociális 

kapcsolatok megfelelQ kialakításában. 
(FORRÁS: HTTP://SPARKONIT.COM)

Két különbözQ típusú idegsejt látható a konfokális mikroszkóppal készült felvételen, amely 
idegsejtek a mandulamagokban találhatók. A piros színnel megjelenített idegsejt a zöld 

színnel láthatóvá tett idegsejt axon-eredésén létesít többszörös kapcsolatot, amint azt a 
kinagyított képen láthatjuk. (VERES JUDIT FELVÉTELE)
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fehérjéinek, sejtjeinek ez az állandó le-
bontással megvalósuló átépítése.

A válasz természetesen a környezet-
hez való alkalmazkodás: a szervezet-
ben található sejtek, fehérjék állandó 
újratermelése révén képes a szervezet 
alkalmazkodni a külső-belső környe-
zet változásaihoz, kicserélni, megújíta-
ni az elöregedett fehérjéit. Szerveze-
tünk ezen állandó megújulása három 
szintéren folyik: a fehérjemolekulák, a 
sejtszervecskék, sejtalkotók és a sejtek 
szintjén. A fehérjék egyik nagy vesztő-
helye a sejtben a proteaszóma, a sejt- 
szervecskék a sejtek autofágiájával, ön-
emésztésével újulnak meg, míg a sejtek 
a programozott sejthalál útján tűnnek 
el a színről. (Az itt felsorolt folyamatok, 
illetve sejtszervecskék közül nem egy 
szerepel a biológiaoktatás nagy változá-
sát hozó követelményrendszer újító jel-
legű fogalmai között: például 
stresszfehérjék, apoptózis.)

A közelmúltban fejeződött be az 
ELTE Anatómiai, Sejt és Fejlődésbioló-

giai Tanszékén az Önemésztés, sejtpusz-
tulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája 
című elektronikus könyv szerkesztése. 
A könyv szerzői, Kovács Attila 
(autofágia fejezet), Lőw Péter 
(ubiquitin–proteaszóma-rendszer feje-
zet) és László Lajos (sejthalál fejezet), 
úgy dolgozták ki az egyes témákat, 
hogy a tehetséges és érdeklődő közép-
iskolai diákok és tanáraik számára ért-
hetően, követhetően adjanak betekin-
tést egy manapság rendkívül nagy se-
bességgel fejlődő tudományterületre. 
A fejlődés mértékére jellemző, hogy a 
kémiai Nobel-díjat az ubiquitin–
proteaszóma-rendszerrel kapcsolatos 
kutatásaiért a karcagi születésű, izraeli 
tudós Avram Hershko, Aaron 
Ciechanoverrel és Irwin Rose-zal 
2004-ben vette át.

Az ubiquitin–proteaszóma-rendszer 
a stresszfehérjékkel együtt védi szerve-
zetünket azoktól a környezeti hatások 
miatt inaktívvá váló fehérjéktől, me-
lyek „molekuláris légypapírként” vi-
selkedhetnének. Ezeknek a fehérjék-
nek ugyanis, miközben a denaturáló 
hatás miatt elvesztik működőképes 

FEHÉRJEBONTÁS 
A SEJTEKBEN

A biokémiai folyamatok tanítá-
sa során, ha eljutunk a fehér-
jék szintéziséhez, akkor ter-

mészetesen ennek jelentőségét könnye-
dén igazolhatjuk azokkal az élettani 
példákkal, melyekhez pillanatról pilla-
natra szükség van a riboszómák „zaka-
tolására”; gondolhatunk akár a fehérje 
hormonok előállítására vagy az emész-
tőenzimek keletkezésére stb.

Kevesebbet beszélünk arról, hogy a 
sejtek fehérjeszintézise jóval meghalad-
ja azt a mennyiséget, amire a vizelettel 
kiürülő karbamidból következtethe-
tünk. Naponta átlagosan 60 g fehérjét 
veszünk be táplálék formájában, amit 
megemésztünk és aminosavak formá-
jában felszívunk, ugyanakkor a szer-
vezetben lebontásra kerülő összes fe-
hérje mennyisége 200 g. A különbözet 
140 g. Ez annyit jelent, hogy a fehérjék 
jelentős hányadának hidrolízisekor ke-
letkező aminosavak (nem csekély ener-
gia befektetésével) újra kapcsolatba ke-
rülnek az őket szállító tRNS-ekkel, 
hogy az mRNS kódjának megfelelően 
új fehérjévé kapcsolódjanak össze. Ha-
sonlóan a fehérjeszintézishez, a sejtosz-
tódás volumene szintén meghaladja a 
sejtpusztulásból kikövetkeztethető ér-
téket.

Számos kutatóban felmerült a kérdés: 
miért ez a pazarlás, miért is pocsékolja 
meglevő erőtartalékait a szervezet?

Persze, ha nem a költségvetési törvé-
nyek fiskális szempontjából közelítünk 
a problémához, hanem evolúciós szem-
pontból, akkor úgy merülhet fel ben-
nünk az előző kérdés, hogy miért lett 
evolúciósan stabil, előnyös a szervezet 

A középiskolai biológia oktatása kapcsán nekünk, biológiatanároknak gyakran eszünkbe juthat, hogy 

az	idW	hiányában,	illetve	az	oktatás	sajátosságai	miatt	csak	súroljuk	az	egyes	tudományágak	felszí-
nét.	Pont	az	marad	el,	amivel	érzékelhetnénk	az	élet	sokszíneségét,	csodáját,	világunk	bonyolult-
ságát,	ugyanakkor	végtelen	szépségét.	Biológiatanárok	tollából	származó	írásaink	sorában	ezúttal	

Horváth	Zsolt,	a	GödöllWi	Református	Líceum	Gimnázium	szaktanárának	cikkét	közöljük.

2004 kémiai Nobel-díjasai: Avram 

Hershko, Aaron Ciechanover és Irwin 

Rose (balról jobbra)
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Ezt az eltérést az ubiquitin-ligáz en-
zimcsalád (rövidítése E3) ismeri fel, 
melyből számos (fajonként több száz) 
található meg a sejtekben. Az ubiquitin 
és a lebontandó célfehérje közötti kap-
csolatot további két enzim teszi lehető-
vé. Az egyik az ubiquitint ATP bontá-
sával aktiváló enzim (E1), a másik az 
aktivált ubiquint az E3-ra szállító, 
ubiquitin-konjugáló (E2) enzim. Fa-
jonként egyet len E1 és néhány E2 léte-
zik, azaz az egyedfejlődés során a dif-
ferenciálódás epigenetikai aspektusa 
megfigyelhető a fehérjebontás szintjén 
is. A különböző E3-enzimtípusok a sé-
rült fehérjéket az úgynevezett N-vég 
szabálya szerint ismerik fel. Ennek lé-

nyege az, hogy a fehérjeszintézis lánc-
kezdő aminosava a metionin, mely 
azonban a fehérje öregedésével leválhat 
a po li pep tid lánc ról. Az E3-enzimek 
különösen érzékenyek azokra a fehér-
jékre, ahol a metionin helyett bázikus 
jellegű (pl. arginin), vagy hidrofób ol-
dallánccal rendelkező (pl. leucin, 
fenilalanin) ami nosavat találnak. 
(Ez a megfigyelés élesen ellentétes 
azzal a középiskolákban elterjedten 
tanított ismerettel, miszerint a fe-
hérjék poszttranszlációs átalakításuk 
során elvesztik a lánckezdő aminosa-
vukat, a metionint. Lehetséges, hogy a 
gimnáziumi tankönyvek a már sérült 
fehérjék aminosavsorrendjének meg-
változását vették „egészségesnek”.)

Az ubiquitin glicinje a sérült fehérje 
valamely lizinjének oldalláncán elhe-
lyezkedő İ-aminocsoporttal reagál, 
képez peptidkötést. Ezt a peptidkötést 
izopeptidkötésnek hívják, elkülönítve 

harmadlagos szerkezetüket, az eddig a 
fehérjék globuláris magjában elfedve 
található hidrofób részei felszínre jut-
nak. Ezekre aztán diszperziós kölcsön-
hatás révén ráragadnak a hasonlóan 
sérült fehérjék. Így hatalmas, lebont-
hatatlan molekuláris szemétdomb 
kelekezik, mely a sejt pusztulását okoz-
za. A fent leírt folyamattal lehet ma-
gyarázni a különböző neu rode ge ne ra-
tív betegségek kórtanát, melyek lehet-
nek örökletes, endogén természetűek 
(pl. Huntington-, Alzheimer-, Par-
kinson-kór), vagy külső hatásokra ki-
alakulók (pl. kuru, Creutzfeld–Ja cob -
szindróma). A stresszfehérjék képesek 
elbánni a reverzibilis térszerkezet-mó-
dosulásokkal, vagyis képesek vissza-
alakítani az elveszett, működőképes 
fehérjeszerkezetet. Ilyenkor a de na tu-
rá ció visszafordítható. 

Az irreverzibilisen elváltozott fehér-
jék a molekuláris „vágóhídra” kerül-
nek, az ubiqiutin–proteaszóma-rend-
szer be. A fent említett betegségeknél 
vagy a fehérje reverzibilis visszaalakí-
tása, vagy a forgalomból való kivonása 
szenved károkat.

Az ubiquitin kisméretű, mindössze 
76 aminosavból álló globuláris fehérje. 
Az eukarióta szervezetek nagy meny-
nyiségben tartalmazzák, univerzális 
szerepét konzervatív elsődleges szer-
kezete is tükrözi: az élesztő és az em-
ber ubiquitinje összesen három amino-
savban tér el egymástól. 

Az ubiquitinmolekula a C-termináli-
sán elhelyezkedő glicin segítségével 
kapcsolódik azokhoz a fehérjékhez, 
melyeknek szerkezete változást mutat. 

egymástól a kétfajta amidkötést. 
Ugyanakkor az ubiquitinnek több 
izopeptidkötés kialakítására alkalmas 
lizinje is van (Lys48 és Lys63), melyek 
egyikéhez egy másik ubiquitin glicinje 
kapcsolódhat, lépésenként így alakul ki 
a multiubiquitinilált fehérje. Az ilyen 
sok ubiquitint magán hordozó fehérje-
molekulának a sorsa a proteaszomális 
emésztés, hacsak közben le nem válnak 
róla a rákötött jelölőmolekulák. Az 
ubiquitint a megjelölt fehérjéről levágó 
enzimrendszer a deubiquitiniláló névre 
hallgat, és a fehérjék mentésén kívül 
feladata még a fehérjeszintézis során 
keletkező sok ubiquitint tartalmazó fú-
ziós prekurzor fehérjékből az egyes 

ubiquitinegységek kimetszése, illetve a 
megemésztett fehérjéről lekerülő, feles-
leges multiubiquitin lánc feldarabolása 
ubiquitinegységekre.

A proteaszóma az eddig megismert 
legnagyobb fehérjebontó multienzim 
komplexum. Szerkezetét tekintve egy 
többféle katalitikus aktivitással rendel-
kező csőszerű magrészből, valamint 
két, a magrészen sapkaként elhelyezke-
dő szabályzóegységből áll. A szabály-
zóegységek felismerik, majd letekerik 
a több ubiquitinnel megjelölt (mul ti-
ubi qui ti nált) fehérjét, illetve eltávolítják 
róla a multiubiquitin láncot.

A központi csőszerű enzimkomple-
xum 14-féle fehérje alegység 2–2 tag-
jából épül fel. Ezeket szerkezeti ho mo-
ló gi ák alapján Į és ß típusba lehet beso-
rolni. A cső belső szerkezetére jellemző, 
hogy két befűződés által 3 kamraszerű 
rész (két előkamra és egy katalitikus 
kamra) különül el benne. A középső 

Az ubiquitinmolekula térkitöltQ 
modellje: a globuláris magból kilóg a 

fehérje C-terminális „farka”, melyen 

a jelölendQ fehérjéhez kapcsoló 
láncvégi glicin aminosav van 

(FORRÁS: WIKIPEDIA)

Az ubiquitin másodlagos és 

harmadlagos szerkezete, 

feltüntetve azokat az 

aminosavakat, melyek 

a molekula m_ködése 
szempontjából meghatározók 
(FORRÁS: ELTE, SEJTPUSZTULÁS  

CÍM^ JEGYZET)
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kamrában három-három katalitikus 
aktivitással rendelkező aktív centrum 
foglal helyet, melyek egyenként hidro-
fób, savas és bázikus karakterű amino-
sav oldalláncok után bontják a peptid-
kötést. Az előkamra méreteinek kö-
szönhetően a lebontásra ítélt fehérjék 
átlagosan nyolc aminosavat tartalmazó 
peptidekre bomlanak. A 
katalitikus kamra a cső 
mindkét oldaláról kaphat 
szubsztrátot, az elő kam-
rák feladata a lebontandó 
és kitekert fehérje felcsa-
varodásának megakadá-
lyozása.

A proteaszóma sapkájá-
nak a lebontandó fehérje 
kicsavarásában van szere-
pe, vagyis a másodlagos 
és harmadlagos szerke-
zetet stabilizáló kötések 
felbontásában, valamint 
felelős a központi rész aktiválásáért. Az 
ubiquitin–proteaszóma-rendszer meg-
hibásodásával hozható kapcsolatba szá-
mos neurodegeneratív betegség.  Az 
ilyen, demenciával együtt járó bete-
gekből származó szövettani mintákra 
jellemző, hogy az agyvelő bizonyos te-
rületein elhalt idegsejteket tartalmaz-
nak, és e neuronok funkciókiesésével 
hozhatók összefüggésbe a mozgásszer-
vi koordinációban beálló problémák, 
illetve a memóriakiesések.

A legismertebb neurodegeneratív be-
tegség az Alzheimer-kór. Az elöregedő 
jóléti társadalmak számára egyre na-
gyobb gondot jelent a ma már milliós 
létszámú magatehetetlen, környezeté-
vel kommunikálni képtelen betegek 
ápolása. A demens betegek többsége 
Alzheimer-kórban szenved. Magyar-
országon 165 ezer beteget kezelnek je-
lenleg, egyes előrejelzések szerint a vi-
lágon 115,4 millió betegre kell számíta-
ni 2050-re, de Svájcban már most is a 
harmadik leggyakoribb halálozási ok 
az Alzheimer-kór. A betegség hosszú 
lefutású, jelenleg gyógyíthatatlan, a 
betegek kezelése a családok vállára 
szinte elviselhetetlen terheket rak, míg 
a társadalombiztosítási kassza számára 
is rendkívül megterhelő. 

A betegség egyik oka a sejtekben 
folyamatosan termelődő poli ubi qui-
tin-molekula helytelen szintézisére 
vezethető vissza. A riboszómáról le-

váló több ubiquitin egységet tartal-
mazó fehérjét a de ubi qui ti ni láló en-
zim vágja fel; az előző ubi qui tin C- 
és a következő molekula N-terminá-
lisa közötti peptidkötést hid ro li zál ja 
el. Az Alzheimer-kóros agyban egy 
mutáció: két nukleotidra kiterjedő 
kiesés, deléció történik. Ennek a 

mutációnak az lesz a következmé-
nye, hogy az ezt követő aminosavak 
teljesen megváltoznak. Ezzel kiala-
kul egy 20 aminosavból álló, értel-
metlen „farokrész” az utolsó ubi-
quitineken. Ennek súlyos következ-
ménye lesz: az ily módon keletkezett 
molekulákról hiányzik a C-terminá-
lison található glicin, mely az 
ubiquitin működésében kulcsfontos-
ságú. Azon lebontásra ítélt fehérje, 
melyen ilyen mutáns ubiquitin talál-
ható, a proteaszómába kerülve leál-
lítja annak működését, és ezzel gá-
tolni fogja nemcsak a kérdéses fe-
hérje eltávolítását, hanem a minden 
sejtben megtalálható denaturált fe-
hérje megsemmisítését is, ami a neu-
ron pusztulását okozza. Ennek a ki-
eséses mutációnak az esélye az élet-
kor előrehaladtával egyre nő, illetve 
hatásának kialakulásához is szükség 
van időre, ezzel magyarázható, hogy 
az Alzheimer-kór elsősorban az idős 
emberek betegsége.

A Huntington-kórea betegség 
(kórea, chorea – akaratlan mozgá-
sok) jóval ritkábban jelentkezik, de a 
betegség genetikájából adódóan, ke-
gyetlenebb a többi neurodegeneratív 
betegséghez képest. Kifejlődése a 
beteg felnőttkorában jelentkezik, 
akkor, amikor a dominánsan örök-

lődő mutáns huntingtin nevű gént 
már tovább adta a következő gene-
rációnak, melyben az így 50%-os 
eséllyel felüti a fejét. (Mivel egy ritka 
mutációról van szó, feltételezhető, 
hogy a beteg heterozigóta volt.) A 
betegekre akaratlan mozgások, ag-
resszivitás, szellemi leépülés jellem-

ző. A fent leírtak miatt a 
családok életének na-
gyon nehéz időszaka a 
beteg kezelése. Az Alz-
heimer-kórhoz képest itt 
nem egy gén szekvenciá-
jában jelentkező kiesés 
okozza a bajokat, hanem 
éppen a beépülés, az 
inzerció miatt alakulnak 
ki a tünetek. 

Az idegsejtekben az egész-
séges emberekben keletkező 
hun ting tin-fehérjének, töb-
bek között a szinapszisokban 

végbemenő in ge rü let át vi tel ben van szere-
pe. A mutáns huntingtin egyik aminosa-
va, a glutamin sokszorozódik meg, mivel 
a génbe egy három nukleotidból fel-
épülő rész ékelődik be, ez a protein 
szerkezetének megváltozását okozza. 
Az N-terminálisnál elhelyezkedő 
poliglutamin farok ß-redőzött szerke-
zetet vesz fel, mely azzal jár, hogy a ci-
toplazmában található cha pe ron-
fehérjék nem képesek a mutáns prote-
int feladatának megfelelő szerkezetű-
vé hajtogatni. A citoplazmában és a 
sejtmagban nem oldódó aggregá tu-
mok keletkeznek a mutáns hun ting-
tin fehérjékből: az összetapadt fe hér-
jék gátolják az ubiquitin–pro tea-
szóma-rendszer működését. Termé-
szetesen a sejtet már egyébként is 
mérgezi a huntingtin-fehérje szá-
mos funkciójának kiesése. A folya-
mat vége a sejt apoptózisba „mene-
külése”.

Az ubiquitin–proteaszóma-rend-
szer felfedezése, működésének leírá-
sa tehát az alapkutatáson túl számos 
betegség eddig érthetetlen folyama-
tának feltérképezéséhez vezetett. A 
betegség mechanizmusának megis-
merése reményt ad arra, hogy olyan 
hatóanyagokat találjunk, melyekkel 
lehetségessé válik a beteg állapotá-
nak szinten tartása, esetlegesen gyó-
gyítása.

HORVÁTH ZSOLT

A proteaszóma központi egysége és 
annak metszete 

(FORRÁS: ELTE, SEJTPUSZTULÁS CÍM^ JEGYZET)
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A HQMÉRQ NÉGY ÉVSZÁZADA

nált lázmérQ még 30,5 cm hosszú volt, és egy mérés mintegy 
20 percig tartott. A Wunderlich által immár tudományosan is bizonyított 
tény, miszerint a betegségek és a lázas állapotok szoros összefüggés-
ben vannak egymással, nagyot lendített a hQmérQzés klinikai gyakorlat-
ban történQ elterjedésén. Ehhez hozzájárult az is, hogy Nagy-Britanni-
ában Sir Thomas Clifford Allbutt angol orvos és feltaláló 1867-ben elké-
szítette a gyakorlatban is jól használható hQmérQt, amely már minden 
tekintetben megfelelt a kor és a gyógyítás kívánalmainak. Ez az eszköz 

már csak 15,25 cm hosszú volt, gyorsan és pontosan mért, így al-
kalmassá vált arra, hogy rövid idQ alatt elfoglalja helyét a minden-
napok diagnosztikájában és a gyógyító gyakorlatban.  

Európában – így hazánkban is – a hQmérQk gyártása során Anders 
Celsius svéd természettudós, csillagász skálabeosztása honosodott 
meg. Az alkotó a százas beosztású hQmérsékleti skáláját 1742-ben 
mutatta be a Svéd Királyi Tudományos Akadémián.  Fontos megje-
gyeznünk, hogy Celsius beosztásának eredeti változata nem olyan 
volt, mint amilyennek napjainkban ismerjük. Megalkotója a skálát a 
víz forráspontjától annak fagyáspontjáig osztotta be: az elQbbit 
0-val, az utóbbit pedig 100-zal jelölte. Egyes szakirodalmi adatok 
szerint Boerhaave tanítványa, Carl von Linné svéd természettudós 
orvos, mások szerint az ugyancsak svéd Martin Strömer, az uppsalai 
egyetem csillagászprofesszora – aki Celsiust követte a tanszéken – 

alakította át úgy a százas skálabeosztást, hogy a 0 °C a jég olvadás-
pontja, a 100 °C a víz forráspontja legyen. A Celsius-hQmérQ skálája vé-

gül ebben a formában terjedt el, és honosodott meg a világ legtöbb orszá-
gában. A Fahrenheit-féle mértékegységet 
leginkább Észak-Amerikában és egyes an-
golszász államokban használják.  

A Celsius-fokos beosztással ellátott hi-
ganyos hQmérQket a testhQmérés egyed-
uralkodó eszközeként egészen a XX. szá-

zad végéig alkalmazták. A technikai fejlQdésnek köszönhetQen, napjaink-
ban olyan digitális hQmérQket gyártanak és forgalmaznak, amelyek elké-
szítéséhez és m_ködéséhez már nincs szükség a mérgezQ és veszélyes 
nehézfém alkalmazására. 

KÓTYUK ERZSÉBET

Napjaink egyik legalapvetQbb orvos diag nosz tikai eszköze a 
lázmérQ, melynek ma már számos változatát is-
merjük. A korszer_ digitális hQmérQk használata 

során talán nem is gondolunk arra, hogyan született meg 
az eszköz, illetve mikor vette kezdetét a testhQmérséklet 
mérése, vagyis a láz diagnosztizálása. Az elsQ, megle-
hetQsen nagy hQmérQt – ez még alkalmatlan volt az em-
beri test hQmérsékletének mérésére – a neves itáliai csil-
lagász, i zikus és természettudós, Galileo Galilei készí-
tette a XVII. század elején. A mérQeszköz m_ködési elve 
a folyadéks_r_ség változásán alapult. Az ennél hasz-
nálhatóbb – s az emberi test hQmérsékletének vizsgála-
tára is alkalmas – szerkezetet kortársa, az ugyancsak 
itáliai Santorio Santorio i ziológus alkotta meg. A Pa-
dovai Egyetemen oktató orvos statisztikai adatokat 
gy_jtött a testi folyamatokról, többek között a test hQmér-
sékletérQl is. Az általa készített mérQeszköz egy többször 
meghajlított sz_k _rter_ üvegcsQ volt, amelynek az alsó része egy vízzel telt 
edényben végzQdött, a leforrasztott másik végét pedig a vizsgált személy a 
szájába vette. A szájüreg melege következtében a csQben lévQ levegQ fel-
hevült, ezáltal kitágult, és elmozdította a vízszintet, amelynek mértékét a ka-
librált csövön lehetett leolvasni. Santorio harminc évig tartó megi gyelései-
nek és vizsgálatainak eredményeit 1614-ben kötetben foglalta össze. 

Száz évvel késQbb, 1714-ben Gabriel David Fahrenheit német i zikus 
– aki élete nagy részét Hollandiában töltötte – higanyos hQmérQt ké-
szített. Az eszközön három hQmérsékleti pontot tüntetett fel: a jég-
bQl, tengeri sóból és vízbQl álló keverék hQmérsékletét 0˚-nak, a 
víz fagyáspontját 32˚-nak, a test külsQ hQmérsékletét pedig 96˚-
nak jelölte. Ezzel a hQmérQvel vizsgálta betegeit kortársa, az euró-
pai hír_ holland tudós, a klinikai orvostudomány egyik jeles képvi-
selQje, Hermann Boerhaave. Amikor 1754-ben a bécsi klinika veze-
tését Boerhaave egyik tanítványára, Anton de Haen-re bízták, az 
aprólékos betegvizsgálatairól híres kit_nQ tanár a kórházi vizsgála-
tok sorába a hQmérQzést is beiktatta. Az általuk használt eszköz 
azonban még túlságosan nagy volt, ezenkívül m_ködése is lassú, 
ami nehézkessé tette az újdonságnak számító diagnosztikai m_-
szer alkalmazását.

JelentQs elQrelépés csak a XIX. század közepétQl történt, amikor 
Ludwig Traube német i ziológus orvos a légzés és a testhQmérsék-
let összefüggéseit tanulmányozva, adatgy_jtés céljából a berlini kli-
nikáján elsQként, 1850-ben bevezette a testhQmérQ használatát. Ezt 
követQen Carl Reinhold August Wunderlich lipcsei orvosprofesszor 
1868-ban megjelentette A test hQmérsékének viszonya betegségek-
ben (Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten) cím_ munkáját. 
A kötetben több évig tartó kísérletsorozatának eredményeit tette 
közzé, amelyek az emberi test hQmérséklet-változásaira, illetve a 
betegség és a láz összefüggéseire vonatkoztak. Az egyes kórfor-
mákra jellemzQ lázgörbék ismertetésével tudományosan is alátá-
masztotta a testhQmérséklet mérésének fontosságát. P volt az, aki a 
kórházban mért testhQ adatok nyilvántartására lázlapot vezetett be, és 
kötelezQvé tette annak folyamatos és pontos vezetését. Az általa hasz-

Magyar 

gyártmányú 

lázmérQ  hátlapja 
a tájékoztató 

szöveggel (XIX. 

század vége)

Napjaink egyik 
hQmérQtípusa

(BLAHÁK ESZTER

FELVÉTELEI, SEMMELWEIS 

ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)

A kórfolyamatok és 
a testhQmérséklet összefüggéseit 

igazoló lázgörbe C. A. Wunderlich könyvében

Dr. Lieberg-féle hQmérQ tokjával, 1910-es évek
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Időnként újra és újra megráznak 
minket pusztító földrengések hí-
rei. Milyen jó volna előre jelezni 

ezeket, hogy időben menteni tud-
nánk életünket, értékeinket! A 
szeizmológusok sajnos nem tudják 
időben jelezni ezeket a katasztrófá-
kat, csak a korábbi megfigyelések 
alapján egy valószínűségi értéket 
adnak meg, hogy például Magyar-
ország területén egy 5,5–6 magni-
túdójú földrengés mekkora vissza-
térési idővel várható. 

Hazánk 1998 óta betartja az 
Eurocode 8 szabványrendszert, amely 
szerint egy épülettípust olyan mére-
tű földrengésre kell tervezni, amek-
kora azon a területen 50 év leforgása 
alatt 10 százalékos valószínűséggel 
előfordulhat.

BALJÓS 	 E LVJELEK

Egyelőre tehát csak felkészülni tu-
dunk e jelenségekre. Mégis igen sok 
érdekes beszámolót lehet olvasni 
földrengéseket megelőző megfigye-
lésekről. A szakmabeliek sokáig 
(többségük még ma is) szkeptikusok 
voltak, de egyre több megdöbbentő 
felvételt lehet találni internetes por-
tálokon. A beszámolók szerint pél-
dául a kutyák a rengés előtt 10–20 
másodperccel már izgatottak lettek, 
és elszaladtak! 

Érdekes megfigyelések
2015. december 15-én Komárom–
Esztergom megyében, Bábolna tér-
ségében 2,3-as magnitúdójú föld-
rengés pattant ki, igen sekély, 4 kilo-
méteres mélységben. A rengést olyan 
hang kísérte, mintha egy kazán rob-

bant volna fel, és a kutyák izgatot-
tan vonyítottak a rengés idején. 

2015. december 7-én Tádzsikisz-
tánt egy M=6,8 erősségű rengés ráz-
ta meg közép-európai idő szerint 
8:50-kor. Debrecenből a TEVA 
Gyógyszergyár egyik osztályáról fél 
óra múlva megkeresték telefonon a 
budapesti Obszervatóriumot, hogy 
az elektronikus laboratóriumi mér-
legeik, amelyek 5, illetve 6 tized-
grammnyi pontossággal dolgoznak, 
„szaladnak”. A mérlegek nem tud-
ták megtalálni a nulla pontot, ha-
nem kis negatív és pozitív értékek 
között szabálytalanul mozgott a di-
gitálisan kijelzett érték. Ezek a pre-
cíziós műszerek a rezgéscsillapítás 
végett gránitbetétes vízszintezhető 
asztalokon nyugszanak, igen nagy 

Tavaly	december	7-én	Tádzsikisztánt	egy	6,8	erWssége	
rengés	 rázta	meg	 közép-európai	 idW	 szerint	 8:50-kor.	
DebrecenbWl	az	egyik	gyógyszergyárból	fél	óra	múlva	
megkeresték	telefonon	a	budapesti	Obszervatóriumot,	
hogy	 a	 nagy	 pontosságú	 laboratóriumi	 mérlegeik	
„szaladnak”.	A	tWlük	4000	kilométerre	kipattant	ren-
gés	 felületi	hullámai	–	elérve	hazánkat	–	okozták	a	

mérlegek kilengését!

FÖLDRENGÉSEK	
FURCSASÁGAI



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/5   145

Már a görögök is!
Arról, hogy az állatok előre megér-
zik a földrengéseket, az első írásos 
feljegyzés Görögországból szárma-
zik Kr. e. 373-ból. A leírás szerint 
egy pusztító földrengést megelő-
zően „kutyák üvöltöttek, sok pat-
kány, menyét, kígyó és százlábú má-
szott elő rejtekhelyéről”. Kínában és 
Japánban úgy tekintenek az álla-
tokra, mint amelyek szerves részei 
a nemzeti földrengés-előrejelző 
rendszernek. Az egyik nagy siker 
az előjelzésre 1975-ben történt, 
amikor Haicheng kínai város tiszt-
viselői megrémültek a kutyák és 
más állatok különös és ideges visel-
kedésétől, és elrendelték a 90 000 
lakosú város kiüresítését. Csupán 
néhány órával később a 7,3 magni-

túdójú földrengés elpusztította a 
város épületeinek mintegy 90 szá-
zalékát!

Tapasztalatok szerint előjel lehet 
még a kutakban a víz szintjének 
megváltozása, amit észleltek is egy 

pontosságú mérésre kialakított he-
lyiségekben. Magát a mérlegek ki-
lengését a 4000 kilométerre kipat-
tant rengés felületi hullámai okoz-
ták, ahogy elérték hazánkat! 

Nepál fővárosában Katmandu tér-
ségében 2015. április 25-én egy 7,8-
as erősségű rengés pattant ki. A he-
ves földmozgás a világ legmagasabb 
hegyén, a Mount Everesten lavinát 
indított el. A rengés epicentrumá-
hoz nagyon közeli katmandui szál-
lodában, a Summit Hotelben a ka-
tasztrófa idején egy medencés partit 
rendeztek, így sok szemtanúja volt a 
szokatlan jelenségnek, hogy a rázkó-
dás micsoda erővel korbácsolta fel a 
vizet. A földrengés 8 000 áldozattal 
járt és körülbelül 17 000 sebesültet 
tartanak számon.

JELEK	ÉS	DILEMMÁK

A földrengést megelQzQ vagy kísérQ különös je-
leket 5 csoportba lehet osztani: 1. elQjelek a fel-
színen és a vízben, 2. jelek az égen, levegQ-
ben, 3. állatok furcsa viselkedése, 4. elektroni-
kus jelek, 5. egyéb különös megigyelések. A  
földrengések elQrejelzését övezQ dilemmák 
elgondolkodtatók: 

Komolyabb pusztítást okozó M≥6 földren-
gés a Földön évente körülbelül 150-ször for-
dul elQ – ez hetente majdnem 3 rengés! 
EzekbQl azonban csak akkor lesz hír, ha la-
kott területen pattan ki. De az a jóslat, hogy a 
jövQ héten valahol lesz egy pusztító rengés, 
könnyen teljesülhet.

Az állatok furcsa viselkedését sok más 
egyéb ok is kiválthatja, például idQjárási je-
lenségek, párzási idQszak vagy épp a gazda 
nyugtalansága.

Az állatok viselkedésének és a rengések-
hez társuló egyéb rendkívüli fényjelenségek-
nek az elemzése a tudomány peremén foglal 
helyet, mivel nem tudjuk, hogyan kell elQ-
idézni ezeket a jelenségeket, illetve mit érez-
nek az állatok. Ráadásul a leírt megigyelé-
sek mérésekkel nem megismételhetQk, nem 
analizálhatók.

Minden földrengés egyedi, az állatok fur-
csa viselkedése nem mindig elQzi meg vagy 
kíséri azokat, és nem minden állat viselkedik 
izgatottan, ott sem, ahol történnek ilyen meg-
igyelések.

A rengést megelQzQ jelenségek az epicent-
rumtól távolabb, akár hónapokkal korábban is 
jelentkezhetnek, ez nagyon megnehezíti a ri-
asztás helyének és idQpontjának a kit_zését.

FélQ, hogy sok megigyelés nem jut el a 
megfelelQ szakértQhöz, ha az állásával játszik 
az a kutató, aki ilyenekkel mer foglalkozni.

 A rendkívüli módon felkorbácsolt  

medence vizérQl a katmandui hotelben 
készült felvétel 

Az ember hallási tartományához képest szélesebb sávban érzékelnek az állatok. A talajhoz 
közel, azzal közvetlenül érintkezve jóval érzékenyebbek a környezetünk egyéb változásaira is.
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egy villámhoz, majd dübör-
gés hallatszott és lesújtott a 
rengés. Ez a jelenség azután 
a földrengés alatt és azt kö-
vetően ismét megtörtént.”

Jim Berkland amerikai 
geológus a Hold és a Nap 
árapályának hatását vizs-
gálta és feltételezte, hogy 
egy hónapban kétszer, új-
hold és telehold idején, 
amikor összeadódik a 
Nap és a Hold árapály 
ereje, egy „ablak” jön lét-
re, amikor nagyobb való-
színűséggel pattannak ki 
rengések. Erre alapozva 
előre felhívta a figyelmet 
arra, hogy 1 héten belül 
San Francisco partjainál 
földrengés várható, ami 
1989. október 17-én be is 
következett egy 7,9-es 
erősségű rengés formájá-
ban! Jim Berkland geoló-
gust akkor felfüggesztet-
ték két hónapra az állásá-
ból, és megkérte a kor-
mány, hogy több riasztást 
ne adjon ki, mert pánikot 
kelt vele. Berkland további 
elmélete szerint a macskák 
és kutyák megérzik, ha egy 
katasztrófa közeledik, ezért 
elszöknek otthonról, és 
ilyenkor megemelkedik az 
elveszett kedvencek száma 
az újsághirdetések között. 
Ezeket figyelve további ri-
asztásokat adott ki. 

A	börtön	küszöbén
Az olaszországi L’Aquila 
városát 2009. április 6-án 
6,3-as méretű földrengés 
rázta meg. Következté-
ben majdnem 10 ezer 
épület rongálódott meg, 
30–40 ezren váltak haj-
léktalanná, és legalább 
307 halálos áldozata volt 
a katasztrófának. 2012 
októberében egyenként 6 
év letöltendő szabadság-
vesztésre ítéltek 6 tudóst, akiket 
gondatlanságból elkövetett ember-
ölésben talált bűnösnek a l’aquilai 
bíróság, mivel az előrengések alap-
ján nem tudták helyesen időben 
jelezni a nagy erejű főrengést. Az 

évvel később, 1976-ban a kínai 
Tangshan város térségében. Egy csa-
pat szeizmológust küldtek oda, de 
azok nem találtak semmilyen arra 
utaló bizonyítékot, hogy földrengés 
készülődne kipattanni. A szakértők 
befejezve a terepbejárást, visszatér-
tek Tangshanba, ahol aznap éjszaká-
ra megszálltak, hogy másnap haza-
térhessenek. A 7,6 magnitúdójú 
földrengés azonban őket is megölte. 
Velük együtt az áldozatok száma 
240 000 körül lehetett.

Különös	fényjelenségek!
Nem csoda, hogy a földrengéseket 
szeretnénk előre jelezni, hiszen a 
pusztításuk óriási! Kínában majd 
három nappal a 2008. május 12-ei 
szecsuani 8-as erősségű földren-
gés előtt több ezer varangy járta 
az utcákat Mianzhuban, de akkor 
az erdész úgy nyilatkozott, hogy 
ez normális. A földrengés napján 
Wuhanban az állatkertben – 
majdnem 1000 kilométerre az 
epicentrumtól – a zebrák izgatot-
tan dörömböltek fejükkel az aj-
tón, az elefántok pedig vadul len-
gették törzsüket és ormányukat. 
Az állatkert oroszlánjai és tigrisei 
– amelyek rendszerint alszanak 
délben – élénken járkáltak, öt 
perccel a rengés előtt pedig több 
tucat páva kezdett el rikoltani! Kö-
rülbelül 70 000 halálos áldozattal 
járt a rengés és 18 ezren eltűntek.

A földtudományokkal foglalko-
zó szakemberek közössége a föld-
rengésekhez kapcsolható fényje-
lenségek valódiságában sokáig 
erősen kételkedett, amíg az el-
múlt néhány évtizedben nem si-
került filmre venni ezeket, hála a 
mobiltelefonok elterjedésének. E 
furcsa fények néhány nappal vagy 
néhány másodperccel a földrengés 
előtt jelentkezhetnek. Egy szem-
tanú beszámolója szerint a 
Christchurch-ben (Új-Zéland) 
2011. február 22-én éj jel kipattant 
6,3 magnitúdójú rengést a követ-
kező jelenség előzte meg: „Min-
den hihetetlenül csendes volt, még 
szél sem mozdult. A kristálytiszta 
égbolton rengeteg csillag látszott, ám 
egyszer csak – ahogy nézte a várost 
a szemtanú – hatalmas, ragyogó fe-
hér fény villanását lehetett látni dél-
ről északra, amely nagyon hasonlított 

ítélet nagy felháborodást váltott 
ki tudományos körökben világ-
szerte, mivel a tudomány jelenlegi 
állása szerint a földrengéseket 
nem lehet előre jelezni, ezért nincs 
felelőse sem a tragédiának. 2012-

A 2008. május 12-i szecsuani földrengés elQtt 30 perccel 
fotózták ezeket a furcsa felhQket 

A National Hazards and Earth System Science-ban 
megjelent cikk fotója az L’Aquilától  30 kilométerre 

készült, 2008. június 8-án látható fénygömböt mutatja

Elektromos tüskéket figyeltek meg, mikor a liszttel töltött 
edényben a repedést tágították, illetve zárták (Tony 

Shinbrot nyomán). A legvalószín_bb az, hogy a föld alatti 
kQzetek a vetQk mentén a rengés elQtt egyre nagyobb 

erQvel összenyomódnak, egymáshoz dörzsölQdnek, ami 
elektromos töltést generál. Ezt egyes állatok érzékelhetik, 

illetve hatására elektromos- és fényjelenségeket 
figyelhetünk meg a levegQben. 
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ben az olasz fellebbviteli bíróság a 
felháborodást követően felmen-
tette az elítélteket. 

De hogyan hozhattak mégis 
i lyen ítéletet? Mint kiderült, a ka-
tasztrófa-előrejelzési bizottság a 
földrengés előtt néhány nappal 
összeült, mivel a mérési adatok 
nagy erejű földrengés kipattanásá-
nak lehetőségére utaltak, de a szak-
értők azzal nyugtatták az előrengé-
sek miatt már pánikba esett lakos-
ságot, hogy nem kell semmitől se 
tartaniuk, a sok kis rengéssel kiol-
dódtak a szeizmikus feszültségek. 
Egyedül Bernardo de Bernardinist, 
az olasz polgári védelem volt elnök-
helyettesét ítélték el két év felfüg-
gesztett börtönbüntetésre abban a 
párhuzamos perben, amelyet az ál-
dozatok családtagjainak egy cso-
portja indított. Rokonaik ugyanis 
épp a megnyugtató bejelentés miatt 
töltötték az éjszakát az otthonuk-
ban, amely rájuk omlott, és így az 
életüket vesztették. Tanulság: mivel 
nem lehet előre jelezni a földregése-
ket, egy szakértő azt sem mondhat-
ja, hogy nem fog a közeljövőben 
katasztrofális erejű földrengés be-
következni.

A National Hazards and Earth 
System Science neves szaklapban 
2010-ben tettek közzé egy részle-
tes tanulmányt a L’Aquilát megrá-
zó földrengés 50 kilométeres kör-
nyezetében tapasztalt fényekről, 
amelyek a rengés előtt, alatt és 
után történtek. Kérdőíveket osz-
tottak ki a lakosoknak, magán- és 
közintézményeknek, hármas cél-
lal: részben, hogy felhívják az 
emberek figyelmét az ilyen fény-
jelenségek és földrengések kapcso-

ÉT-ETOLÓGIA

Csík a szemen 

Sok ragadozó hal a feji végén szereti 
elkapni a prédáját. A fej kiválasztását 
elősegítő legfontosabb tényező a sze-
mek látványa. 

Régi feltételezés, hogy sok halnál 
pont azért alakultak ki szelekció révén 
„szemfoltok”, hogy a ragadozót félre-
vezessék. A szemfolt olyan sötét pötty, 
amely nem a fejen, hanem attól távol, 
például a faroknyélen található. Ha a 
ragadozó ide céloz, elvéti a megugró 
zsákmányt, vagy egy kevésbé létfon-
tosságú testfelületet talál el. 

Szép az elmélet, tesztelésére azonban 

eddig nemigen került sor. A finn tur-
kui egyetemen azonban kipróbálták, 
vajon tényleg becsapható-e így egy ra-
gadozó. Sematikus prédamaketteket 
mutattak éhes háromtüskés pikók-
nak, melyek a ragadozó szerepét töl-
tötték be. Kiderült, hogy a pikók 
tényleg gyakrabban rohamozzák 
meg a szemfolttal ellátott makette-
ket. Ekkor nyílt alkalom egy másik, 
halakon gyakran látható mintázat 
tesztelésére is. Ez pedig a „szemcsík” 
volt: a szemen áthaladó sötét 
pigmentsáv. Ha egy pré da ma ket ten a 
szemfoltot „leálcázták” a csíkkal, a 
ragadozó érdeklődése elmúlt iránta. 
Ha pedig a zsákmányutánzat egyik 
végén szemfolt, a másikon szemcsík-
kal fedett szem látszott, a támadások 
mindig a „védtelen” szemfoltra irá-
nyultak.

E kísérlet tehát igazolta, hogy a ha-
lak szemcsíkja „elrejti” a feji véget 
egy ragadozó elől, míg a farokhoz 
közeli hamis szemfolt a predátor fi-
gyelmét áttereli egy hatékony ro-
hamra alkalmatlan célpontra.

PONGRÁCZ PÉTER

latára, illetve hogy új elméleteket 
állítsanak fel a rengés folyamatai-
ra, és hogy tájékoztassák a helyie-
ket, hogy milyen módon lehet rög-
zíteni e tüneményeket. Kiderült, 
az érintetteknek mindössze keve-
sebb mint 1 százaléka hallott a 
földrengések fényjelenségeiről! Az 
összegyűjtött beszámolók szerint 
megfigyeltek fényes villámláso-
kat, tűzgömböket, szikrákat, láng-
nyelveket, narancs és ibolyaszínek-
ben fénylő íveket, az elektromos 
hálózat zavarait, elektromos kisü-
léseket, valamint különös szagokat 
is. L’Aquila felett az égen pedig 
vöröslő fényeket lehetett látni, 
amelyek erősödtek a hegyek felé, 
és csak pirkadatkor tűntek el. A 
fényjelenségek 99 százaléka a fő-
rengés előtt történt.

Felkészülés	
A földrengés különös jelei, mint a 
fényjelenségek is – láthattuk – ál-
talában néhány nappal vagy akár 
csak másodperccel, de megelőzik 
azt.  Ha van rá lehetőség, vegyük 
ezeket filmre vagy fotózzuk le 
őket, ezzel sokat segíthetünk e kü-
lönös jelenség megértésében. Ked-
vencünk vagy más állatok szokat-
lan viselkedését is vegyük komo-
lyan. Előrengései is lehetnek egy 
nagy rengésnek, s meglehet, eze-
ket jelzik a nyugtalan állatok. Il-
letve egy nagy rengést számos utó-
rengés követhet. 

Ha olyan országba utazunk, ahol 
gyakran pattannak ki földrengé-
sek, ismerkedjünk meg a földren-
géseket követő honlapokkal, ahol 
nyomon követhetjük, hogy esetleg 
rengést éreztünk-e. Hazánkban 
ezt a www.szeizmologia.hu és a 
www.földrenges.hu internetes ol-
dalakon tehetik meg. Ha tenger-
partra utazunk, mérjük fel a kör-
nyéket, hogy egy esetleges cunami 
elől merre lehet magasabb helyre 
menekülni, illetve ha a tenger vá-
ratlan visszahúzódását látjuk, 
azonnal egy távoli nagy erejű ren-
gésre gyanakodjunk, és menekül-
jünk, másokat is figyelmeztetve! 
Egyre több tengerpartra raknak ki 
figyelmeztető táblákat, és van, ahol 
menedéket is kiépítettek szökőár 
esetére.

KISZELY MÁRTA

 A cunami által veszélyeztetett 
tengerpartokon látható táblák, melyek a 

figyelmeztetés mellett mutatják a menekülési 
irányt is egy magasabban fekvQ helyre
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2.
rész

1849. december közepén 
Andrássy Gyula megérke-
zett Párizsba. Magyarorszá-

gon hadbírósági eljárás in-
dult ellene a szabadságharc-
ban és Konstantinápolyban 
játszott szerepe miatt. A 
hadbíróság halálra ítélte és 
1851. szeptember végén in 
effigie felakasztották, ami azt 
jelentette, hogy több emig-
ránsé mellett az ő nevét is bi-
tófára szögezték Pesten, az 
Újépület mellett. Párizsban ez 
továbbnövelte hírnevét, mert 
attól kezdve csak le beau 
pendu, vagyis „a szép akasz-
tott” néven emlegették.

Emigrációban
Andrássy Gyula a kor ízlése 
szerint szép férfi volt. Uno-
kája, Andrássy Katinka azt 
írta róla, hogy „Híres gaval-
lér volt, hullámos fekete haja 
volt és megnyerő modora”. 
Szabályos arcvonásai voltak, 
körszakállt és bajuszt viselt. 
Mary Elisabeth Stevens sze-
rint, aki az 1860-as években 
Andrássy édesanyjának, Sza-
páry Etelkának volt a társal-
kodónője, Gyula gróf „úrias 
és disztingvált”, „magas, csinos 
férfi, úgy beszél angolul, mint 
egy igazi angol, és gyönyörűen 
tud franciául”. Nem lehet te-
hát csodálkozni  rajta, hogy 
a párizsi szalonokban ked-
velték őt és későbbi élete fo-
lyamán is mindig körbevet-
ték a hölgyek.

Párizsban kezdetben elég szűkös 
anyagi körülmények között élt, de 

A POLITIKUS ANDRÁSSY GYULA A  SZABADSÁGHARC UTÁN

édesanyja rövidesen saját birtokai-
nak jövedelméből biztosított apa-
názst fiának, akinek a vagyonát le-

foglalták, amikor megindították el-
lene a hadbírósági eljárást, az ítélet 
után pedig elkobozták.

Andrássy realista volt, már az 
1850-es évek elején úgy értékelte, 
hogy nincs esély újabb forradalomra 

és ki kell egyezni a Habsburg 
uralkodóval. Édesanyja és 
öccse közbenjárásával, igen 
nehezen, végül 1857-ben en-
gedélyt kapott a visszatérésre. 
Természetesen neki is alá kel-
lett írnia az uralkodónak tett 
hűségnyilatkozatot és azt, 
hogy távol tartja magát a po-
litikától. 1857-ben már a saját 
családjával hármasban tért 
haza, mert közben az előző 
évben Párizsban feleségül 
vette Kendeffy Katinka 
grófnőt és 1857 nyarán meg-
született az első gyermekük, 
Tivadar.

A hazatérés után
Az uralkodó és az udvar ré-
széről 1860 őszéig volt elvá-
rás, hogy a magyar ellenzéki-
ek tartsák magukat távol a 
politizálástól. Ekkor az októ-
beri diploma megjelenésével 
egyidejűleg Ferenc József új-
ra életbe léptette a megyei 
rendszert és október 30-án 
kinevezte a főispánokat. Vi-
szont előzetesen nem kérdez-
te meg tőlük, hogy vállal-
ják-e a megbízatást. Tisza 
Kálmán például, akit Bihar 
megye főispánjának nevez-
tek ki, erélyesen, hírlapban 
tiltakozott a kinevezés ellen. 
Az ő lemondását egy egész 
sor követte. Andrássy Gyula, 

akit ekkor már másodszor neveztek 
ki Zemplén megye főispánjának, 
nem tiltakozott a sajtóban, de ezút-

	A	XIX.	század	egyik	legnagyobb	hatású	magyar	politikusa	ifjú	korában	zempléni	fWispánként	részt	
vett	a	reformkori	országgyelés	munkájában,	majd	a	szabadságharc	csatáiban	és	diplomáciájában.	
Világos	után	emigrálni	kényszerült,	távollétében	halálra	ítélték,	ám	másfél	évtizeddel	késWbb	mégis	

W	tette	az	uralkodó	fejére	a	koronát…

SZÉP AKASZTOTTBÓL 
MINISZTERELNÖK
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részeket és keleten a Partiumot. 
Megszüntették az abszolutizmus ál-
tal bevezetett öt katonai kerületet és 
helyreállították a hagyományos me-
gyerendszert. A megyék nemcsak 
közigazgatási egységek voltak, ha-
nem újra politikai jogok birtokosai 
is. Horvátország ismét integráns ré-
szét alkotta a szentistváni államtest-
nek. Erdély azonban még különálló 
volt, és Horvátországgal is ki kellett 
alakítani az együttélés kereteit. Er-
dély unióját két évtized alatt már 
másodszor valósították meg. 
Az 1868. évi XXX. törvény-
cikkel a magyar–horvát ki-
egyezés is megtörtént. Elis-
merték Horvátország belpoli-
tikai önállóságát és biztosítot-
ták a horvát nyelv használatát. 
A horvát tartománygyűlés 
parlamentként működött.

1867-ben a kiegyezéssel lét-
rejött az Osztrák–Magyar 
Monarchia, amely egy nagyon 
sajátos államalakulat volt. Ki-
felé egységes birodalom, egy-
séges külpolitikával és külgaz-
dasággal, osztrák–magyar kö-
vetségekkel, konzulátusokkal. 
Belül azonban két állam élt 
egymás mellett, amelyek bel-
politikájukban és belső gazda-
sági ügyeikben önállóak vol-
tak. A birodalom élén közös 
uralkodó állt, aki osztrák csá-
szár volt és magyar király. I. 
Ferenc József csak a kiegyezé-
si folyamat részeként vált tör-
vényes magyar királlyá, mert 
– noha 1848 decembere óta ült 
a birodalom trónján – csak 1867. jú-
nius 8-án koronázták magyar ki-
rállyá, az ország törvényei szerint, 
Budán, a Mátyás-templomban. A 
koronázáson Andrássy töltötte be a 
nádor helyettes szerepét és ő tette 
Ferenc József fejére a koronát. An-
nak az uralkodónak a fejére, aki őt 
16 évvel korábban jelképesen fel-
akasztatta.

A magyar országgyűlés sok fontos 
törvényt alkotott meg Andrássy mi-
niszterelnöksége időszakában. A 
nemzetiségi törvényben biztosítot-
ták a nemzetiségek anyanyelvhasz-
nálatának jogát a közigazgatás helyi 
szintjein és a bíráskodásban, oktatás-
ban, vallásgyakorlásban. A kiegye-
zéskor kimondták az állam vala-

mennyi polgárának egyenjogúságát 
polgári és politikai tekintetben. Az 
egyházaknak teljesen szabad nyelv-
használatot biztosítottak. Nagyon 
fontos feladat volt az analfabetizmus 
felszámolása, a nép kulturális szín-
vonalának emelése. A kiegyezés 
idején az ország hat éven felüli férfi 
lakosságának hozzávetőlegesen a 
40 százaléka, a nőknek pedig csak a 
25 százaléka tudott írni és olvasni. 
A tanköteles korúaknak a fele nem 
járt iskolába. A népiskolai törvényt 

Eötvös József vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter koncepciója alapján 
dolgozták ki. A törvény kimondta a 
tankötelezettséget 6-tól 12 éves ko-
rig. Állami felügyelet alá helyezte az 
iskolákat és létrehozta a tanfelügye-
lői szervezetet. A tanítói állás betöl-
tését pedig képesítéshez kötötte.

A történelem megelőző évszázada-
iban az volt a természetes, hogy az 
állam és az egyház összefonódott 
egymással. A liberális államfelfogás 
ezen változtatni akart, ezért napi-
rendre került a katolikus egyház és 
az állam szétválasztásának a kérdése. 
Meg akarták teremteni a szabad val-
lásválasztást és áttérést, és az állam 
által elismert vallások egyenjogúsá-
gát. Az egyházak olyan tevékenysé-

tal nem vállalta a főispáni tisztet, 
mert az októberi diploma szellemé-
ben nem kívánt részt venni a politi-
kai vezetésben.

1861. március 26-án a sátoraljaújhe-
lyi kerületben közfelkiáltással or-
szággyűlési képviselőjükké válasz-
tották. Az 1861-es országgyűlésen a 
felirati párt vezetői között találjuk. 
Mentalitása hasonló volt Deákéhoz, 
számos kérdésben voltak egy néze-
ten. Amikor Ferenc József 1861. au-
gusztus 21-én az országgyűlést fel-
oszlatta, nem maradt tér, fórum, 
ahol politizálni lehetett volna.

Andrássy Gyula elvállalta a Kép-
zőművészeti Társulat elnökségét. A 
társulat első kiállításán ő volt az el-
ső nagyobb képnek, Madarász Vik-
tor Báthori Erzsébet című festményé-
nek a vevője. A társulat és a művé-
szet nagy eseményeiben szívesen 
vett részt ettől kezdve folyamatosan, 
még akkor is, amikor Bécsbe költö-
zött. 

Magyar	kormányfWként
1867. február 17-én Deák Ferenc ja-
vaslatára Andrássy Gyula grófot ne-
vezte ki magyar miniszterelnökké 
Ferenc József. Ezzel alkotmányos 
korszak vette kezdetét Magyaror-
szág történelmében. 

Andrássy nagyon jó képességű em-
ber volt, gyors észjárással megáldva. 
Auditív és nem vizuális, vagyis nem 
szeretett előterjesztéseket olvasgatni, 
azt igényelte, hogy az adott témában 
járatos szakértők készítsék fel a tár-
gyalásokra. Rengeteg mindent 
megjegyzett első hallásra és kiváló 
előadó volt. Emellett határozott volt 
és döntésképes, és nem szenvedett 
önbizalomhiányban sem. Mindezek 
a tulajdonságok nagyon is fontosak 
voltak ahhoz, hogy eredményes le-
hessen, mert óriási feladatot vállalt 
magára a miniszterelnöki tisztség el-
fogadásával. A kiegyezéssel ugyanis 
egy rendszerváltást kellett kiteljesí-
teni. A korábbi rendi államot polgári 
állammá kellett formálni. Ez döntő-
en az első kormány feladata volt, bár 
közel sem ért a végére. 

1867-ben az uralkodó a kiegyezés 
részeként visszaállította az ország te-
rületi egységét (amit megtorlásként 
1850-ben ő szüntetett meg). Vissza-
csatolták a Szerb Vajdaságnak és Te-
mesi Bánságnak elnevezett délvidéki 

Andrássy Gyula Benczúr Gyula festményén
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az úgynevezett „Gründerzeit”, az 
alapítások időszaka.

Andrássy már magyar miniszterel-
nökként sem csak belpolitikával fog-
lalkozott, hanem birodalmi kérdé-
sekkel is, sőt időnként külpolitikával 
is. Magyar alapállásból nem helyesel-
te a poroszellenes külpolitikát. A po-
rosz–francia háború idején Andrássy 
a be nem avatkozás mellett állt ki és 
az 1870 júliusában az uralkodó el-
nökletével tartott közös miniszterta-
nácson sikerült elfogadtatnia a sem-
legesség politikáját. 1871-ben pedig, 
amikor a csehek a dualista rendszert 
trializmussá akarták formálni, And-
rássy az osztrák–német liberálisok-
kal összefogva megbuktatta ezt a 
tervet. 

Közös külügyminiszterként
1871 novemberében Ferenc József 
közös külügyminiszterré nevezte ki. 
Andrássy jó együttműködést alakí-
tott ki Bismarck német kancellárral, 
és alkalmazkodott az általa képviselt 
három császár szövetség (német–
orosz–osztrák-magyar) politikához. 

Az 1870-es évek közepétől mind 
nagyobb gondot okozott a három 
császárság együttműködésében az, 
hogy Törökország folyamatosan 
gyengült és európai területeit foko-
zatosan veszítette el. A Hercegovi-
nában 1875-ben kitört felkelés to-
vábbgyűrűzött és végül egy orosz-
török háborúba torkollott, amely 
1878 januárjában orosz győzelemmel 
ért véget. A megkötött béke Orosz-

geket is végeztek, mint az anya-
könyvezés, amelyeket az állam át 
akart venni a maga kezébe. A házas-
sági anyakönyvezés is az egyházak 
kezében volt. Emiatt két különböző 
felekezethez tartozó személy házas-
ságkötése sem volt problémátlan. 
Külön nehézség volt egy esetleges 
keresztény–zsidó házasságkötés, 
ami csak úgy volt megvalósítható, 
ha a zsidó fél kikeresztelkedett. 
1867-ben törvénybe iktatták a zsi-
dók polgári és politikai egyenjogú-
ságát, de a vallásit nem. A szabad 
áttérést és összeházasodást csak az 
úgynevezett bevett keresztény val-
lásfelekezetek között tették lehető-
vé 1868-ban. A házasságkötés és 
-bontás változatlanul az egyházi ha-
tóságok kezében maradt.

Feladat volt a közigazgatás és az 
igazságszolgáltatás elválasztása, amely-
re 1869-ben a bírói hatalom gyakorlásá-
ról szóló törvénnyel került sor. Ki-
mondták a bírák függetlenségét és a 
bírói kinevezést jogi végzettséghez, 
bírósági gyakorlathoz és bírói vizs-
gához kötötték. A bírák független-
sége a modern törvénykezés egyik 
legfontosabb alapelve. 1871-ben 
létrehozták az ügyészi szervezetet 
is, ami szintén teljesen független 
volt a közigazgatástól.

1870-ben került sor az Állami 
Számvevőszék felállítására, amely a 
kormánytól független szervezet, 
közvetlenül az országgyűléshez tar-
tozott, és feladata a kormány költ-
ségvetési működésének ellenőrzése, 
illetve ellenőrizhetővé tétele volt.

Az egyik legfontosabb feladat a 
közigazgatás megszervezése volt. A 
vármegyék hatáskörét 1870-ben az 
úgynevezett törvényhatósági tör-
vényben szabályozták. Eszerint a 
vármegye saját belügyeiben önállóan 
intézkedett, közvetítette az állami 
közigazgatást, és politikai ügyekkel 
is foglalkozhatott. A törvény egyik 
legfontosabb rendelkezése az volt, 
hogy az országgyűlés által meg nem 
szavazott adó behajtását és újoncok 
kiállítását a törvényhatóság nem kö-
teles végrehajtani. Még egy községi 
törvény is született az Andrássy-kor-
szakban, 1871-ben.

A kiegyezés után a gazdasági élet 
óriási fejlődésnek indult. Gyárak tu-
catjait alapították, a hitelélet fellen-
dült, épült a bankrendszer. Ez volt 

ország számára nagy befolyást ered-
ményezett a Balkánon, főként Szer-
biában és Bulgáriában. Az utóbbiban 
a megálmodott nagy délszláv állam 
is létrejöhetett volna orosz fennhatóság 
alatt. Az Osztrák–Magyar Monarchiát 
ez nagyon kellemetlen helyzetbe hozta 
és Andrássynak csak hónapokig tartó 
diplomáciai tevékenységgel sikerült el-
érnie, hogy Németország és Anglia tá-
mogatásával egy európai nagyhatalmi 
értekezlet – a Berlini Kongresszus – elé 
vigyék a Balkán területi rendezésének 
ügyét. A Berlini Kongresszuson elérte 
Andrássy, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia felhatalmazást kapott 
Bosznia és Hercegovina okkupáci-
ójára, amelyre 1878 nyarán nagy 
véráldozatok árán sor is került. Az 
okkupáció, amelyhez Ferenc József 
ragaszkodott, az Osztrák–Magyar 
Monarchia nagyhatalmi állását, te-
rületszerző képességét demonstrálta. 
Az Oroszországgal való szövetségi 
kapcsolatot viszont aláásta és 1879 
októberében végül egy német–oszt-
rák-magyar kettős szövetség meg-
kötésére került sor. A szövetséget 
még Bismarck és Andrássy írták alá.

Andrássy már korábban kérvé-
nyezte felmentését, mert meggyen-
gült az egészsége. A szerződéskötés 
másnapján, 1879. október 8-án Fe-
renc József felmentette őt a közös 
külügyminiszteri tisztség alól. Ezt 
követően már alig vett részt a politi-
kai életben. 1890. február 18-án 
hunyt el Fiume mellett, Voloscában. 

KOZÁRI MONIKA

Az Andrássy-mauzóleum TQketerebesen
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– Kötelessége egy kutatónak, hogy ismeretterjesztéssel 
foglalkozzon?
– Miután a társadalom eltartja a kutatót, ezért az vi-
szonzásul elvárhatja, hogy elmesélje, mit csinált.
– De hol a határ?
– Nincs határ. Egyéni megfontolások szerint dől el, ki 
mit bír. Van, akinek könnyebb írni, előadni, van, akinek 
nem megy, rosszul érzi magát. Nem hazafias kötelesség 
ismeretet terjeszteni, hanem ez jár a társadalomnak. 
Kényszerítés nélkül, aki erre alkalmas, csinálja, minden-
ki egyéni sajátosságai szerint. Nem lehet előírni mint kö-
telességet. Mikor a Straub-laborban dolgoztam, kap-
tunk egyszer egy olyan feladatot, hogy mindenki írjon a 
saját munkájáról. Ezért is engem utáltak persze. A vége 
az lett, hogy „ezek nem tudnak írni, írja meg maga!”. En-
nek köszönhettem a szabadságomat. A Sejtbiológia című 
könyvem előtt Straub azt akarta, hogy fehérjékről ku-
tassak apró dolgokat. Ettől én irtóztam. A könyv kézira-
tának elolvasása után azt mondta: „Belátom, hogy téved-
tem. Magának nem szabad specializálódnia, mert képes sok 
mindennel átfogóan foglalkozni.”
– Ezek szerint Önnek szabadságot adott az ismeretter-
jesztő munka?
– Nem csak ezt. Tanítás közben az ember felülvizsgál-
hatja, mit ért. Ez csak akkor derül ki igazán, ha valaki-
nek el kell magyarázni. Kiderül, mi az, amit nem tudok, 
és azzal, hogy utánanézek és megértem, bőségesen visz-
szakapom a befektetett munkát. A Straub-laborba ve-
gyészként kerültem, de a kémiát nem tudtam jól. Annyi 

INTERJÚ	AZ	 ISMERETTERJESZTÉSRVL	CSÁNYI 	VILMOSSAL

NINCS	HATÁR

mindent kellett tanulni az egyetemen, persze, hogy nem 
emlékeztem egy csomó részletre. A gyakorlaton azután 
hamar kiderült, hogy nem tudom, mi az a pH. Mikor a 
hallgatóknak kellett elmagyaráznom, akkor utánanéz-
tem, és egy hónap múlva már biztos voltam abban, mit 
tudok kémiából. A népszerűsítésben is ez a fontos. Lehet 
halandzsázni vagy pedig tisztességesen utánanézni annak, 
ami túlnyúlik a saját munkámon. Mindenki, aki ezt teszi, 
profitál. De az is hozzátartozik, hogy a végtermék jó-e. 
Persze mindenkinek joga van saját magának írni ismeret-
terjesztő cikkeket, amik sehol nem jelennek meg.  
Nekem például annak idején nagyon sokat segített az 
Élet és Tudomány szerkesztője, Barabás Zoltán abban, 
hogy megfelelő színvonalon írjak, tudjam, hogy az egy-
szerűsítésben hol a határ. Mert a kollégák is olvasnak! 
– Sosem érezte azt, hogy túl sok időt vesz el a kutatástól 
az ismeretterjesztő munka? 
– Nem. A laborban az ember 12 órát tölt naponta. Ehhez 
képest havonta 1-2 alkalommal pár óra, amíg az ember 
előadást tart valahol vagy megír egy cikket, nem sok. 
Aki azt mondja, hogy erre nincs ideje, az hazudik. Na-
gyon ritka az az ember, akinek percre pontosan be van 
osztva az ideje. Egyetlen olyan embert ismerek, aki nyu-
godtan mondhatta volna, hogy nem ér rá, Klein Györ-
gyöt, a rákkutatatót. Ő reggel hétre bement a laborba, 
egy órát kocogott, ilyenkor diktálta titkárnőjének köny-
vét. Ezután lezuhanyozott, majd percre pontosan men-
tek be hozzá a munkatársak, vendégek egész nap. Őrü-
let volt vele dolgozni. De a legtöbb embernek bőven van 
ideje mindenre, amit igazán szeretne. Nekem akkor 
lesznek a legjobb gondolataim, amikor Jankával, a ku-
tyámmal sétálok másfél órát, olyan helyen, ahol nem kell 
attól félnem, hogy beledugja az orrát a szembejövő ba-
bakocsiba. Amikor senki nem nyitja rám az ajtót, senki 
nem szól hozzám, akkor egyszer csak elkezdenek áram-
lani a gondolatok. 

Kubinyi EniKő

Aki azt mondja, hogy azért nem ír, mert nem ér rá, 

az	 hazudik	 –	 vallja	 Csányi	 Vilmos,	 akirWl	 a	
Nagykutya	 csillagképben	 csillagot	 neveztek	 el	
ismeretterjesztW	 munkájának	 elismeréseként.	 V	
szabadságként	és	egyfajta	ajándékként	élte	meg	
azt,	 hogy	kutatóként	 jelentWs	 idWt	 töltött	mások	
munkáinak	 megismertetésével.	 Pedig	 minden	
kutató	szembesül	azzal	a	dilemmával,	hogy	kizáró-

lag	saját	szakmai	cikkeinek	megírására	összpon-

tosítson,	vagy	szánjon	idWt	arra	is,	hogy	a	tudomá-

nyos	publikációkat	a	szakmán	kívül	is	megismer-
tesse.	 SzerzWnk	 a	 Tudományos	 IsmeretterjesztW	
Társulat	 novemberi,	 a	 Tudományünnep	 alkalmá-

ból	a	TIT	Uránia	Csillagvizsgálóban	rendezett	kon-

ferenciájára	készülve	kereste	fel	az	etológust.
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Februárban	 már	 érezhetWen	 hosszabbod-

nak	a	nappalok,	a	hónap	közepén	mint-
egy	50	perccel	nyugszik	késWbb	a	nap,	
mint	 január	 közepén.	 Február	 dere-

kán	este	hét	óra	tájékán	beköszönt	a	
teljes	 sötétség.	Nézzük,	milyennek	
látjuk	az	eget	a	hónap	közepén	éjjel	

21	órakor!

NYugaton, tulajdonképpen a horizontba 
süllyedve látjuk a Pegazus nagy négy-

szögét, melynek bal felsR csillagából indul ki az 
Androméda három csillagból álló íve. A középsR 
csillaga felett kereshetjük az Androméda-galaxis 
halvány foltját. Alacsony állása miatt megfigyelése 
ilyenkor már igen nehéz. A Pegazus és az Androméda 
alatt helyezkedik el a halvány, csillagok alkotta, nagy te-
rület` Halak csillagkép. Az Andromédától jobb kéz felé ta-
láljuk az apró Háromszög és Kos csillagképeket. A Ha-

Az égbolt képe 
2016. február 15-én 

21:00-kor

lak alatt helyezkedik el a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog 
az Eridánusz, legfényesebb csillaga sajnos hazánkból soha-
sem látható. Magasan jár még a téli égbolt egyik legszebb csil-
lagképe, az Orion, melynek fényes csillagok alkotta jellegzetes 
alakját könny` észrevenni a déli látóhatár felett. Közepén he-
lyezkedik el a három egyvonalban álló csillag alkotta „öve”, pi-
civel ez alatt pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen szabad 
szemmel is megfigyelhetR. Az Orion övének keleti csillag alatt 
kereshetjük az égbolt egyik leglátványosabb sötét felhRjét, a 
Lófej-ködöt. Az Orion övét jobbra meghosszabbítva, a Bika 
csillagképet találjuk. Ennek legfényesebb csillaga a narancsos 
szín` Aldebaran, amelyet a régi magyarok „Bujdosók Lámpá-
sának” neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban a Hya-
dok nev` közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól 
északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csilla-
gai egy parányi szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) 
nyílt csillaghalmaza. Az Orion övének vonalát a másik irányban 
követve (bal kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi égbolt legfényesebb 
csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép fRcsillaga. Dé-
len látszik a Procyon, a Kis Kutya csillagkép legfényesebb csil-
laga. Szabad szemmel egyetlen csillagnak látszik, valójában a 
Szíriuszhoz hasonlóan kettRscsillag. A téli égboltunk három 
legfényesebb csillagának, a Téli Háromszögnek az egyik tagja, 
a Szíriusz és a Betelgeuse mellett. Felette az Ikrek két fényes 

A Luna–9 modellje, az _rszonda tetején a leszállómodullal
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csillaga: a Castor és a Pollux. Az Ikrek mellett a halvány csilla-
gok alkotta Rák csillagképet figyelhetjük meg. Jelenleg az ég-
boltot uraló fényes Jupiter is ebben a térségben, az Oroszlán-
ban mozog. Szabad szemmel igen fényes csillagnak t`nik, nem 
téveszthetR el. Már kis távcsRben is megpillanthatjuk négy 
nagy holdját, amelyeket Galileo Galilei fedezett fel (Io, Europa, 
Ganymedes, Callisto). Mozgásukat a bolygó körül már egy éj-
szaka során is megfigyelhetjük. Magasan, a zenit közelében 

kereshetjük a Szekeres ötszög alakú csillagképét, legfénye-
sebb csillaga a Capella. A Szekeres és a Kassziopeia kö-
zött a Perszeuszt találjuk. A legismertebb csillagalakza-
tot, a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (amely 
a Nagy Medve – Ursa Major – legfényesebb 7 csillagából 
áll) most az északkeleti horizont felett láthatjuk, rúdja a 
horizont felé konyul.

Az égbolton még jó néhány halványabb csillagokból 
álló, kevésbé jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek 
megtalálásához azonban már csillagtérképre és egy kis 
türelemre lesz szükségünk.
A bolygók közül a Merkúr a hónap elsR felében még jól 

megfigyelhetR napkelte elRtt a délkeleti ég alján. 1-jén 
még másfél órával kel a Nap elRtt, 

de a hónap közepétRl láthatósága 
gyorsan romlik, a hónap végére el-

vész a kelR Nap fényében. A Vénusz a 
hajnali keleti ég felt`nR égiteste, de 
láthatósága lassan romlik. A hónap 
elején egy és háromnegyed, a végén 
már csak egy órával kel a Nap elRtt. 
Fényessége -3,9 magnitúdó. A Mars 
elRretartó mozgást végez a Mérleg 
csillagképben. Éjfél után kel, az éj-
szaka második felében látszik a dél-
keleti égen. Fokozatosan fényesedik, 
fényereje 0,8 magnitúdóról 0,3 magni-
túdóra nR. A Jupiter folytatja hátráló 
mozgását az Oroszlán csillagképben. Az esti órákban kel, az 
éjszaka nagy részében megfigyelhetR mint fényes égitest, fé-
nyessége -2,4 magnitúdó. A Szaturnusz a Kígyótartó csillag-
képben tartózkodik, kora hajnalban 
kel, hajnalban látható alacsonyan a 
délkeleti égen. Fényessége 0,5 
magnitúdó. Az Uránusz sötétedés 
után kereshetR a Halakban, késR es-
te nyugszik. A Neptunusz a hónap 

elsR harmadában még megfigyelhetR az esti szürkületben: a 
VízöntRben tartózkodik.

Ötven évvel ezelRtt, 1966. február 3-án szállt le az elsR `resz-
köz egy másik égitest – a Hold – felszínén. A 
szovjet Luna-program keretében indított `resz-
köz tizenegy sikertelen küldetés után vezetett 
eredményre. Az 1963-66 között indított szondák 
némelyikének a startja ütött ki balul, más szon-
dák csak elrepültek a Hold mellett, megint má-
sok leszállás helyett lezuhantak – mutatván, 
hogy a célt nem is olyan egyszer` megvalósíta-
ni. A Luna-9 1966. január 31-én startolt. A Föld 
körüli parkolópályán 88 perces periódussal ke-
ringR `reszközt a negyedik fokozattal indították 
a Hold felé, ahová február 3-án érkezett meg, és 
az Oceanus Procellarum területen, egy 15 méte-
res névtelen kráterben landolt. Ott megállapod-
ván kinyitotta a virágsziromra emlékeztetR borí-

tólemezeit, amelyek bármilyen helyzetbRl talpra állították a 
szondát. A kutatóprogram nem volt igazán világraszóló, hiszen 
a leszállás demonstrálása volt a fR cél. Mindössze egy sugár-

zásmérR volt a fedélzeten mint tudo-
mányos m`szer, valamint egy kame-
ra. Kiderült, hogy a holdi porréteg ele-
gendR szilárdságú a nagyobb tömeg` 
`reszközök leszállásához is. 

L. H.

TUDTA-E?

Körülbelül 380 000 évvel az Rsrob-
banás után  – amikor a hRmérséklet 
mintegy 2700 oC-ra csökkent – az 
addig csak magukban száguldó 
protonok és az atommagok egyre 
gyakrabban kaptak el és fogtak be 
elektronokat, így születtek az elsR 
atomok. Az elektronok most már az 
atomok fogságában, kötött állapot-
ban keringtek, így nem szórhatták 

szét többé a fotonokat. Anyag és su-
gárzás ennélfogva szétcsatolódott, 
és a fotonok szabadon száguldhat-
tak át a Világegyetemen: az Univer-
zum átlátszóvá vált! Ezek az elsR sza-
bad fotonok még most is észlelhetRk  
kozmikus mikrohullámú háttérsugár-
zás (KMHS) formájában. Jelenleg tu-
lajdonképpen ez a legkorábbi, köz-
vetlenül megigyelhetR állapota Vi-
lágegyetemünknek.  

A Luna–9 leszállóegysége

A Luna-9 fotója a Hold felszínérQl, az elsQ kép egy idegen égitestrQl
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gyorsabb az evolúció,  
mint hittük

A z evolúciót általában lassú folya-
matként szokás jellemezni, de 

amerikai kutatók most bebizonyí-
tották, hogy akár néhány évtized 
alatt is végbemehet. A University of 
Oregon és a University 
of Alaska együttműkö-
désében egy aprócska 
halfaj genetikai válto-
zásait vizsgálták meg. 
A háromtüskés pikó 
(Gasterosteus aculeatus) a 
hátán található tüskéi-
ről kapta nevét. A hal 
teste pikkely nélküli, 
oldalvonala mentén 
apró csontlapocskák 
sora halad végig. Az 
édesvízi példányok át-
lagosan 5-8 centiméter 
hosszúak, a tengerben 
élők ennél valamivel 
nagyobbak. A háromtüskés pikó 
mind külső megjelenését, mind ge-
netikai állományát tekintve jelentő-
sen megváltozott egy 1964-ben be-
következett, nagyerejű földrengés 
óta eltelt időszakban.

XVI. századi anatómiakönyvek gyak-
ran tájkép előtt ábrázolták az embert, 
aki például a kezében tartotta  a saját 
bőrét és csak az izmai látszottak – ana-

Mikroszkopikus világok

A Széphárom Közösségi tér és az 
Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Növényszervezettani 
Tanszékének oktatói kö-
zös kiállítást rendeztek  a 
Széphárom galériájában. 
„Nem is olyan régen, a tudo-
mány és a művészet még kéz 
a kézben járt. Természetes 
volt az összetartozásuk, hisz 
mindkettő a pontosabb értel-
mi és érzelmi megismerést 
szolgálta” – írta Pokorni 
Péter a kiállítás plakátján. 
Valóban, festmények örö-
kítenek meg boncolási jele-
neteket (ezek közül talán 
leghíresebb Rembrandt 
1632-es alkotása), és az első 
anatómia és növénytan-
könyvek elkészítéséhez is 
festőket kértek fel. Ma már 
groteszknek tűnhet, de a 

tómiai pontossággal. Az Orvostörté-
neti Múzeum külön tárlatot szentel a 
történeti anatómiai szobroknak, fi-
gyelmet fordítva a női nem szerepére. 

Ehhez kapcsolódott Droz-
dik Orsolya A medikai Vé-
nusz című szobra is, mely 
„a medikai tekintetnek ki-

szolgáltatott női test reprezen-
tációja”.

A Széphárom Közösségi 
tér most visszatér a törté-
nelmi hagyományhoz, mely 
a technológiák fejlődésével 
háttérbe szorult. „A cél az 
volt, hogy megmutassuk az 
élővilág számunkra már látha-
tatlan léptékeit,  hogy milyen a 
világ a láthatón túl. Azt, hogy 
a mi alkotásainkhoz foghatók a 
mikrovilágban is vannak, a mo-
lekuláris rendszerekről nem is 
beszélve. A természet igazi mű-
vész” – magyarázta Vági Pál, 
az ELTE oktatója. „Kizáró-

 Az 52 évvel ezelőtti alaszkai 
földrengés a valaha mért legna-
gyobb földrengések egyike volt. 
A nagypénteki földrengés néven el-
híresült földmozgás Richter-skála 
szerinti erőssége 9,2 volt. Maga a 
földrengés 15 halálos áldozatot kö-
vetelt, az ezt követő szökőárakban 

pedig több mint 100 ember vesz-
tette életét. 

A földrengés következtében az 
Alaszkai-öböl Prince William-szo-
ros felőli részén édesvízi tavak jöttek 
létre. Emiatt a korábban tengervíz-

ben élő pikóknak hirtelen kellett 
alkalmazkodniuk a drasztikusan 
átalakult környezethez: megvál-
tozott az alakjuk, a szemük, a szí-
nük, valamint a csontjaik felépítése 
is. William Cresko – a University 
of Oregon kutatója – ráadásul úgy 
véli, hogy a pikók küllemében bekö-

vetkezett változások 
nem is 52 év alatt, 
hanem az elmúlt 
évtizedben követ-
keztek be, vagyis az 
evolúciós folyamat 
még annál is gyor-
sabb, mint amit el-
sőre feltételeztek. 
Cresko és munkatár-
sai egy korábbi ku-
tatásuk során (még 
2010-ben) rámutat-
tak arra, hogy az 
északi féltekén több 
helyütt is megélő 
pikók 13  ezer évvel 

ezelőtt már túléltek egy komoly kör-
nyezetváltozást: a jégkorszak végén 
a gleccserek visszahúzódásával létre-
jövő édesvizű tavak kialakulását. 

Az újabb kutatásukban arra a 
kérdésre keresték a választ, hogy 

Zsályalevél felszíne pásztázó elektronmikroszkópos felvételen 

(KRISTÓF ZOLTÁN ÉS SÁROSI FERENC FELVÉTELE)
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lag esztétikai szempontokból válogattuk a 
képeket. Tehát nem a tudományos érték, 
hanem az élményszerűség volt a prioritás.”

A kiállított képek különböző mik-
roszkópos technológiával készül-
tek, így hol fekete-fehérben, hol a 
szivárvány ezer színében látszódik 
a természet mikrovilága. A kiállí-
tás részét képezi egy rövid, a ké-
peket három dimenzióban muta-
tó film. Ez utóbbi lehetővé teszi, 
hogy mélységében is látszódjanak 
olyan struktúrák, mint például 
egy növényi szár szállítónyalábjai. 
A háttérben kellemes zene teszi 
harmonikussá az élményt. A tárlat 
képeinek csupán a címe mutatja, 
hogy itt tudományos témáról van 
szó, leírás nincs arról, hogy ponto-
san mit látunk. Ez egyrészt gátolja 
a megértést, másrészt viszont segíti 
a képek alkotásként való szemlélé-
sét. Hiszen „szép az, ami érdek nél-
kül gyönyörködtet”.

F. K. 

Egy kényes nemzetközi ügy 

A 
TransCanada nevű kanadai cég 
az Észak-Amerikai Szabadke-

reskedelmi Egyezmény (NAFTA) 
alapján beperelte az amerikai kor-
mányt, mert az a civil szervezetek 
és a lakosság tiltakozásának hatásá-
ra nem engedélyezte a Keystone XL 
nevű kőolajvezeték megépítését. A 
szabadkereskedelmi megállapodást, 
a NAFTA-t az Egyesült Államok, 
Kanada és Mexikó még 1994-ben 
ratifikálta. A TransCanada vállalat 
a kereskedelmi egyezmény 11. feje-
zetére hivatkozva nyújtott be felleb-
bezést.

Az 1897 kilométer hosszú csőveze-
ték megépítése 7,6 milliárd dollárt 
emésztett volna fel, 
a vezeték kapacitása 
napi 830 ezer hordó 
lett volna Albertá-
ból Nebraskáig. Az 
ügy nincs lezárva, 
mivel az idei ame-
rikai elnökválasz-
tás változtathat a 
Keystone jövőjén. 
Az ügy azért is kí-
nos, mert ha a gi-
gantikus kőolajve-
zeték meghiúsulása 
miatt fizetnie kel-
lene az amerikaiak-
nak, akkor ez pre-
cedens értékű per 
lehet az egész világra nézve. 

Az Obama-kormány múlt év nov-
emberében azután döntött végle-
gesen az olajvezeték tervének be-
fagyasztásáról, miután hét éven át 
tanulmányozták a gigantikus be-
ruházást. Végül arra a következ-
tetésre jutottak, hogy az Egyesült 
Államok a megépítéssel veszélybe 
sodorja politikai célkitűzéseit és a 
klímaváltozásban tett lépéseit ássa 
alá, miközben a tanulmány sze-
rint a beruházás nagy jelentőség-
gel nem bír a nemzetgazdasági és/
vagy energiabiztonságára. 

A Fehér Ház szerint az elutasítás 
összhangban van az Egyesült Álla-
mok által vállalt nemzetközi köte-
lezettségekkel, beleértve a NAFTA 
által előírtakat is. Obama azzal ma-
gyarázta a döntést, hogy a vezeték 
aláásta volna az USA vezető szere-
pét az éghajlatváltozás elleni küzde-
lemben, ugyanakkor érdemben nem 
járult volna hozzá sem a gazdaság 

sem az energiaellátás biztonságához.
A Keystone XL terve 2008-ban 

bukkant fel, ekkor kapott nyil-
vánosságot a calgary-i székhelyű 
TransCanada társaság előterjeszté-
se. Az Obama-kormány hatásta-
nulmányokra hivatkozva hosszú 
éveken át halogatta a döntést, mi-
vel az XL kőolajvezeték Nebras-
kán végigmenő terve ellen szám-
talan szakember és csoport emelt 
környezetvédelmi kifogásokat. A 
TransCanada négy évet várt a 
döntésre, majd több részletre szed-
te a tervet és Oklahoma állam és 
a Mexikói-öböl közé eső, 780 ki-
lométeres szakaszt elkezdte meg-
építeni. Ehhez ugyanis – mivel a 
csővezeték déli szakasza kizárólag 

az Egyesült Államok területén ha-
lad – nem volt szükség szövetsé-
gi szintű jóváhagyásra. Az északi 
vonal kiépítéséhez azonban kül-
ügyminisztériumi engedélyre volt 
szükség, így ugyanebben az évben 
újra kérelmet nyújtott be az északi 
beruházás elindítására. 

„TransCanada rosszul gondolja, 
hogy az amerikai adófizetők fizes-
sék ki a hibákat” – írta Anthony 
Swift, a Természetvédelmi Ta-
nács igazgatója. Szerinte ezek a 
polgári perek arról szólnak, hogy 
egy külföldi vállalat megpróbálja 
aláásni az amerikai polgárok vé-
delmét. 

Természetesen nem mindenki 
látja ennyire borúsan a helyzetet, 
sokan azt állítják, hogy az XL kő-
olajvezeték több ezer embernek 
teremtett volna munkahelyet és 
szerintük energiabiztonsági szinten 
is fontos momentum lett volna. 

(www.greenfo.hu)

milyen gyorsan ment vég be ez 
az adaptáció. A vizsgálatokhoz az 
1964-es földrengés következtében 
kiemelkedett, nehezen elérhető ki-
sebb szigetek tavaiból gyűjtötték 
be a háromtüskés pikó néhány pél-
dányát. A begyűjtött példányok 
DNS-ét a RAD-seq nevű, popu-
lációk genetikai sokféleségének 
vizsgálatára alkalmas molekuláris 
biológiai módszerrel analizálták. 
Arra a következtetésre jutottak, 
hogy kevesebb mint 50 év elegendő 
volt ahhoz, hogy az apró halakban 
olyan genetikai változások történje-
nek, amelyek mind a tengeri, mind 
az édesvízi életre alkalmassá teszik 
őket. Susan L. Bassham – Cresko 
egyik munkatársa – szerint ered-
ményeik azért is jelentősek, mert a 
klímaváltozás következtében egyes 
gerinces fajok hasonló sebességgel 
lezajló környezeti változásokhoz 
lesznek kénytelenek alkalmazkod-
ni, mint az alaszkai földrengés volt.  
A háromtüskés pikó azért lehetett 
ilyen sikeres a katasztrófát követő-
en megváltozott körülményekhez 
való alkalmazkodásban, mert vol-
tak „rejtett genetikai tartalékai”, 
vagyis genetikai állományának vol-
tak olyan részei, amelyek alkalmassá 
tették új élőhelyek meghódítására, 
illetve az édesvízben történő túl-
élésre. (ScienceDaily)



Magyarország helyezése a jóléti 
országrangsorban 

A londoni székhelyű nemzetközi kutatóintézet, a 
Legátum Intézet (Legatum Institute) legfrissebb, 2015. 
évi jóléti országrangsorában hazánk a 45. helyezést érte 
el, ami 6 helyezéssel kedvezőtlenebb a 2014. évihez ké-
pest. Helyezésünk 2012 óta – amióta a kutatóintézet 
rendre 142 országot rangsorol – a legkedvezőtlenebb.

Az Európai Unió 28 tagállamát tekintve Magyaror-
szág a 24. a jóléti rangsorban, amelynek összeállítói sze-
rint hazánknál a tagállamok közül Görögországban, 
Romániában, Bulgáriában és Horvátországban rosszabb 
élni. Az új, 2004-ben vagy azóta csatlakozott tagorszá- gok közül az összesített rangsorban a legkedvezőbb helye-

zést Málta érte el (23.), a volt keleti tömb országai, illetve 
utódállamai közül Szlovéniát illetően alakult ki a legjobb 
helyezés (25.), míg a legszűkebb környezetünket jelentő 
Visegrádi négyek közül Csehország áll az élen (26.). 

A jóléti index részindexeit tekintve az állapítható meg, 
hogy a legjobb helyezésünk az oktatást illetően alakult 
ki, ugyanakkor ez a terület sincs a magas jólétet jelentő 
első harminc ország között. 2015-ben a rész-
indexeink többsége (nyolcból hat) rosszabb 
helyezést ért el, mint 2012-ben, javulás az 
egészségügy és a gazdaság vonatkozásában 
következett be. 2015-ben hat részinde-
xünk az országok felső középosztályaként 
nevezett csoportba tartozott, a „szemé-
lyes szabadság”, valamint a „társadalmi 
tőke” részindexek ugyanakkor az alsó 
középosztályba kerültek. (2012-ben még 
egyetlen részindexünk sem került az 
alsó középosztályba, sőt az „ok-
tatás”, valamint a „nemzeti és 
személyes biztonság” még 
a magas jóléti szinttel jelle-
mezhető országok 
csoportjában volt 
található.)

A tanulmány egyik 
érdekes megállapítása, 
hogy Európa keleti és nyugati részét „vasfüggöny” választ-
ja el egymástól az „egészségügy” részindexet illetően. 
Amíg a posztszocialista országok átlaga a 48. helyezést 
érte el az országok rangsorában, addig a többi európai 
ország átlaga a 15-iket, amely különbség nagyobb annál, 
mint amelyet pusztán a gazdasági fejlettségben lévő kü-
lönbség indokolna.

HERZOG TAMÁS 
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Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
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lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A részindex neve
Helyezés 

az ország-
rangsorban

Változás 
2012-höz 
képest*

Gazdaság 52. -16

Vállalkozói környezet 50. 5

Kormányzat 38. 1

Oktatás 34. 14

Egészségügy 36. -2

Nemzeti és személyes biztonság 37. 9

Személyes szabadság 99. 31

Társadalmi tQke 98. 19

Magyarország helyezése a jóléti rangsorban

Magyarország helyezése a jóléti index részindexeit illetQen, 2015
(* a pozitív szám romlásnak, a negatív javulásnak felel meg)
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Indíték. 28. ... dal; Vörösmarty Mihály költeménye. 29. Zenész, énekes, 
a KFT együttes egyik alapítója (András). 31. A VW Golf sportos dízel-
modellje (GTD). 32. A felügyelQ cím_ tévésorozat fQszereplQje (Erik, 
1910–1983). 33. Tanács, németül. 35. Az ozmium vegyjele.

Az 1-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: MAY-
BRITT MOSER, EDWARD MOSER, BARBARA MC CLINTON. 
Hargittai Magdolna: NQk a tudományban – határok nélkül cím_ könyvét 
(Akadémiai Kiadó) nyerte: Dvorák Cecília (Budapest), Fekete Beáta 
(Szeged), Juhász Károly (Budapest), Dr. Kelemen Barbara (Buda-
pest), Kiss Rózsa  Valentina (Szeged). A nyerteseknek gratulálunk, a  
nyereményeket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Két tanulmány címét kérjük a Természet Világa tavaly év végén 2015 

A Fény Nemzetközi Éve címmel megjelent tematikus különszámából. A 
megfejtést beküldQk között a tanulmánykötet 5 példányát sorsoljuk ki. 
Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. február 9-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
heti számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó 
költQnk nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 2. Az egyik tanulmány címe. 9. Égi tyúk! 11. ... Tosca-
nini; legendás karmester. 12. Ásatásnál elQkerülQ gy_r_, fülbevaló stb. 
14. Numero, röv. 15. Súlyarány, röv. 16. A vas vegyjele. 17. Toyota-
modell. 19. Például a csimpánz. 21. Nincs gazdája. 22. Amely helyen. 
25. Zsineg végei! 26. Mély szólam a nQi vagy gyermekkórusban. 27. 
Cserépkályhát épít. 28. Legendás újpesti labdarúgó testvérpárról elne-
vezett „focigát”. 30. Kilojoule, röv. 31. Sötétlila virágú, csQszer_ termés_ 
növény. 34. ... malaszt; Urbán ErnQ riportregénye. 36. Fia lehet, lánya 
nem!

FÜGGQLEGES: 1. A másik tanulmány címe. 2. Allét szegélyezi. 3. A 
legfeledékenyebb ember is fejben tartja! 4. ... avis; ritka madár, latinul. 
5. ...könig (Goethe). 6. ... Zweig; a Sakknovella írója. 7. Arab eredet_ nQi 
név. 8. Francia területmérték; ár. 10. A kaviár is ez. 13. Aszálykor gyak-
ran kiejtett mássalhangzó! 18. Illetve, röv. 19. Savanykás gyümölcsital. 
20. Importolaj! 21. Kolloid diszperz rendszer_ oldat. 23. Finis. 24. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. február 27.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. február 15. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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A HÓNAP KÉPE
JANUÁR

Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.com) – 
Oldtimer – cím` képe 2. számunkban jelent meg az 54. oldalon.

Gyerekkoromban, vendégségben néha megengedték, hogy hajt-
sam a befogott teheneket, tudták, azok maguk is értenek a dolguk-
hoz.  Ma már ez az erdélyi kirándulásról hazahozott életkép ritka 
kincs, a multifunkcionális tehéntartás elt`nRben. Pedig a másodla-
gos hasznosításban minden érték: a tej, a vonóerR, a trágya…, ám 
napjainkban nem versenyképes!  (H. J.)
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Januártól újra indult a mis-
kolci Herman Ottó Múze-
um nagy sikerű tudomá-
nyos-ismeretterjesztő elő-
adássorozata, a Visszapil-

lantó. Idén a honfoglalás kora után májusig minden 
hónap második szerdáján a bronzkori élet rejtelmes vilá-
gába kalauzolják az előadók majd az érdeklődőket.

A múzeum új, nemzetközi vándorkiállítása, a Más/
világ – A bronzkori élet rejtelmei Északkelet-
Magyarországon szolgáltatja az alapot a tudományos 
kalandozásra. Februárban Dani János, a debreceni Déri 
Múzeum régészének segítségével a középső bronzkori 
túlvilághit emlékeiben búvárkodhatnak az érdeklődők. 
Megismerhetik az úgynevezett füzesabonyi kultúra ré-
giónkból eddig ismert egyik leggazdagabb temetőjét, és 
a halottak mellé helyezett tárgyak különböző szerepeit.

Márciustól az ELTE BTK Régészettudományi Intézet 
oktatói és doktoranduszai lesznek a vendégek, akik a ké-
ső bronzkorba, azaz a trójai háború időszakának Kárpát-
medencei világába kísérik a látogatót. Megismertetik 
majd a halhatatlan harcosok és hallatlan értékű kincsek 
történetét, az első nagy „Európai Unió” megszületésé-
nek részleteit, valamint a tűz hétköznapi és rituális sze-
repének titkait is.

Egy modern kori rene-
szánsz embernek, a sokáig 
méltatlanul elfeledett író-
nak, színházi rendezőnek, 
egyben Magyarország egy-
kori külügyminiszterének, 

Bánffy Miklósnak állít emléket az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet Illúzió és tükröződés 
című tárlata.

A tárlat Bánffy Miklós tünékeny művészi világát hiva-
tott visszaadni, amely már régen elpusztult. Kulcsregé-
nyében, az Erdélyi Történetben ezt a világot kíméletlen 
pontossággal, szépséges illúzióként ábrázolja. Bár Bánffy 
Miklós sokoldalúságát nehéz bemutatni, a kiállítás meg-
kísérli ennek ellenére megvillantani azt a páratlan alkotó-
erőt, amely a művészt jellemzi: egyszerre író, grafikus, 
politikus, karikaturista, díszlet- és jelmeztervező, színházi 
rendező, a koronázási ünnepségek megtervezője stb.

A kolozsvári Magyar Opera 2014-ben a Bánffy év al-
kalmából létrehozta a Kékszakáll rekonstrukcióját Bánffy 
Miklós színpadi díszletei alapján,  mely előadás jelmezei 
a tárlaton is megtekinthetőek. Ezenkívül a február 28-
ig látható kiállítás néhány pillanatig felidézi a bonchidai 
kastélykörnyezet egy szűk, de karakterisztikus szeletét, 
valamint láthatók lesznek Nicolette Jelen Bánffy modern 
szilikátművei is. A jelenleg New Yorkban élő képzőmű-
vész munkáiban a család képzőművészeti tehetsége és 
egyedi világlátása tükröződik.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Kivételes alkalom, hogy 
az orosz avantgárd kép-
zőművészet jelentős al-
kotói olyan múzeumi 
gyűjtemény keretében 
mutatkoznak be Buda-
pesten, amely így egy-

ben Oroszországon kívül még sosem volt látható. A 
Magyar Nemzeti Galériában negyven kiemelkedő 
mű kerül kiállításra a Jekatyerinburgi Szépművészeti 
Múzeum avantgárd kollekciójából A művészet for-
radalma címmel.

A jekatyerinburgi Művészeti Múzeum az 1910–1920-
as évek orosz avantgárd művészetének egyik legjelentő-
sebb gyűjteménye. A múzeum alapítása szorosan össze-
függ az orosz kulturális élet forradalom utáni átszerve-
zésével. A Közoktatásügyi Népbiztosság moszkvai kép-
zőművészeti osztályán már 1918-ban azzal a céllal 
gyűltek össze az avantgárd művészek, hogy a modern 
művészeti múzeumok és az állami kiállítások népneve-
lési elveit megvitassák. 

1920-ban az itt összegyűlt hatalmas anyagból válo-
gatták A modern festészet összes irányzata című nagysza-
bású kiállítást, amely a későbbiekben a jekatyerinburgi 
múzeum gyűjteményének is alapját képezte. A gyűjte-
ményt 1925 és 1934 között az Uráli Állami Múzeum-
ban őrizték, majd 1936-ban az újonnan megnyílt 
Szverdlovszki ( Jekatyerinburg neve a szovjet időkben) 
Művészeti Galéria tulajdonába került.

A Magyar Nemzeti Galéria május 1-ig látható kiál-
lítása végigvezeti a látogatót az 1910-es és 1920-as 
évek orosz avantgárd művészetének legfontosabb 
irányzatain, miközben a történelem viharos esemé-
nyei is megelevenednek korabeli dokumentumokon 
keresztül.

Filmplakátok címmel nyílt 
kiállítás az Óbudai Platán 
Könyvtárban, melyen magyar 
filmek plakátjai mellett külföl-
di, klasszikus és kevésbé ismert 
moziplakátokat is láthatnak az 
érdeklődők.

Az ötvenes évek végétől a 
nyolcvanas évek közepéig tar-
tó időszakból válogatott ritka-
ságok Badits Marcellnak, a Pla-

kátfiú bloggerének a gyűjteményéből érkeztek a tárlat-
ra. A fotós és újságíró tíz éve gyűjti a filmplakátokat, 
melyekre elsősorban képzőművészeti alkotásként te-
kint. Úgy véli, gyűjteménye darabjai kordokumen-
tumként, egy adott korszak kulturális lenyomataként 
is értelmezhetők. A plakátok február 22-ig tekinthe-
tők meg.

Újabb évad Orosz avantgárd

T_nékeny m_vészet

Kordokumentumok
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A	Barrakuda-terv
A második világháborút követQen már csak idQ 
kérdése volt, hogy mikor hullnak darabjaira az 
egykori gyarmatbirodalmak. India függetlensé-
gének kiharcolása Afrika Qslakosai számára is 
követendQ példát jelentett abban, hogy mi mó-
don rázzák le magukról a gyarmattartó európai 
hatalmak igáját. 

Nem	csak	a	stressz...
Selye János nevét elsQsorban a biológiai 
stresszreakcióval kapcsolatban ismerik világszer-
te. De még szakmai körökben is csak kevesen tud-
ják, hogy sokkal több, a mai napig érvényes felfe-
dezést tett, amelyeket – mai szemmel értékelve – 
történelmi cikkekben írt le olyan híres nemzetközi 
tudományos folyóiratokban, mint például a Nature, 
a Science, a Lancet vagy az Endocrinology.

DNS-hibák	és	ami	mögöttük	van
Szervezetünkben a szerveinket felépítQ sejtek 
osztódnak. A DNS másolása nagy pontosságú 
mechanizmust igényel, mivel a hibás utódsejt 
egy sor nem kívánt kóros folyamatot indíthat el. 
Ugyanakkor egyes környezeti faktorok, mint 
például a napsugárzásból származó UV-su-
gárzás vagy a cigarettafüstben jelenlévQ káros 
anyagok is okozhatnak DNS-károsodást.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Csík a szemen 

A hátlapon
A higanyos lázmérő

Miután a hagyományos, higanyos 
hőmérők forgalmazását 2009-ben 
hazánkban is betiltották, hamarosan 
csak a múzeumokban bemutatott 
példányok emlékeztetnek azokra az 
időkre, amikor ezt a fontos diag-
nosztikai eszközt a gyógyító intéz-
ményekben és a napi gyakorlatban 
egyaránt használták. 

A maximumhőmérők csoportjába 
tartozó lázmérők szerkezete nem 
bonyolult, működésük a hőtágulás 
elvén alapszik. A 10–25 cm hosszú-
ságú, henger formájú, esetleg eny-
hén lapított üvegcsövekben egy ap-
ró, higannyal teli tartály található, 
amelyhez egy rendkívül vékony 
üvegcsövecske – kapilláris – csatla-
kozik. A tartály felett, a csövön egy 
szűkületet alakítottak ki, amely 
megakadályozza, hogy a mérést kö-
vetően a higany visszafolyjon a tar-
tályba, azt csak erőteljesebb rázással 
juttathatjuk vissza az eredeti állapo-
tába. Az üveghengerben elhelyezett, 
Anders Celsius svéd természettudós 
által megalkotott mérőskálán, az 
emberi test hőmérsékletének megfe-
lelően 35–42 °C-ig terjedő tarto-
mányt tüntettek fel, ugyanis a láz-
mérőket ennek megfelelően kalib-
rálták. A különböző formájú szám-
lapokon figyelemfelkeltés céljából 
piros színnel jelezték a 37 °C-t, az e 
feletti tartomány már hőemelkedést 
vagy lázat jelez. A hátsó borítón be-
mutatott darab a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum gyűjteményé-
ben található.

Kép: BLAHÁK ESZTER

Szöveg: K. E.
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Higanyos hQmérQ
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