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Kedves Olvasónk!
Mindig örömmel fogadjuk, ha Olvasóink önkéntes és
lelkes népszerűsítőinkké válnak. Vagyis ha szűkebb és
tágabb ismeretségi körükben jó hírét viszik az Élet és
Tudománynak.
A reklámpszichológiából ismert tény, hogy bármely
márka iránti tartós bizalom és vásárlói ( jelen esetben olvasói) hűség kialakulásához elengedhetetlen a meghatározó szavú személyiségek, úgynevezett „véleményvezérek” pozitív kritikája – legyen szó árucikkről vagy
szellemi termékről. Nem véletlen, hogy a társadalomtudományokban a jó értelemben vett pletykakutatás
mind népszerűbb, benne az ilyen központi személyek
azonosításának módszereit kutató vizsgálatokkal.
Márpedig mivel lapunk az igényes, gondolkodó olvasókat szólítja meg, biztosak lehetünk benne, hogy a
minket kedvelők egyben kisebb vagy nagyobb közösségeik véleményvezérei is.
De természetesen nem valamiféle bókküldő szolgálat e
kis írás célja, hanem a köszönet, ha eljutatják hozzánk
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annak hírét, hogy valahol bemutatták lapunkat, cikkeinket, rovatainkat.
Amint tette ezt a közelmúltban Újhartyánban Szikszai Péter, akiről mint hivatásában nagyra becsült állatorvosról és éles szemű fotósról portréfilmet forgatott a
körzeti televízió, s ő e filmben bemutatta azokat a
fényképeket, amelyeket ÉT-galéria című rovatunkba
Herczeg János rovatvezetőnk rendszeresen beválogat.
Szintén jóleső érzéssel hallgattuk a tanarno.cafeblog.hu
létrehozója, Kassa Tünde szavait a tavaly elhunyt szerkesztőnk, Juhari Zsuzsanna emlékére, a Tudományos
Újságírók Klubja által létrehozott blogszerkesztői díj
átadási ünnepségén, ahol a különdíj átvételekor nem
felejtette el kiemelni, hogy mit jelentett a számára a
pályaválasztásában az Élet és Tudomány, s hogy miként hívja fel ma is diákjai figyelmét egy-egy témájukba vágó írásunkra.
Kérjük Olvasóinkat, továbbra is „keltsék jó hírünket”,
s ha ezen néhány jó szavuknak valamilyen, nyomtatásban vagy online módon visszakereshető formája van,
örömmel fogadjuk az erről szóló híradásaikat.
GÓZON ÁKOS

A terhesvitaminokkal kapcsolatos bizonyítékok szisztematikus áttekintését
a DTB által felkért szakértői csoport
végezte el: az áttekintésbe azoknak a
klinikai vizsgálatoknak az eredményei
kerültek, amelyekben a folsav, a D-vitamin, a vas, a C-, az E- és az A-vitamin, valamint a multivitamin típusú
étrend-kiegészítőknek a kismamákra,
illetve magzataikra gyakorolt hatásaival foglalkoztak. „Nem találtunk olyan
bizonyítékot, amely alapján azt javasolhatnánk a kismamák döntő többségének, hogy
szedjenek multivitamin- és ásványianyagtartalmú étrend-kiegészítőket a terhességük
alatt. Egyedül a folsav és a D-vitamin
az, amelyet mi is javaslunk. Ezek mint
az étrend-kiegészítők generikus változatai, viszonylag olcsón beszerezhetők, és a

KÉZB L

A multivitamin- és ásványianyagtartalmú étrend-kiegészítők teljesen felesleges anyagi kiadást
jelentenek a kismamák többsége
számára – állítják a British Medical
Journal egyik folyóiratában, a
Drug and Therapeutics Bulletin
(DTB) című lapban megjelent
áttekintő tanulmány szerzői. Ez a
következtetés épp ellentétes azzal, amit
nap mint nap a reklámokban hallani,
a cikket jegyző szakemberek azonban
állítják: a folsav és a D-vitamin külön
bevitele mellett a várandós nők nagyobb részének nincs másra szüksége,
mint változatos és kiegyensúlyozott
táplálkozásra.

várandósoknak szánt
multivitaminokkal ellentétben nem jelentenek
túlzott többletkiadást”
– olvasható az összefoglalóban.
A folsavval kapcsolatos jelenlegi brit
ajánlások napi 400
mikrogramm bevitelét javasolják a fogantatást megelőző
időszaktól egészen
a várandósság 12.
hetéig. A magyar
ajánlás ezzel megegyező, emellett létezik olyan amerikai ajánlás is, amely
napi 4-800 mikrogramm bevitelét javasolja naponta. A folsavbevitelre azért
van szükség, mert a vegyület hiánya a
magzat velőcső-záródási rendellenességét okozhatja az agy és a gerinc kifejlődésekor: ilyen például, amikor az agy
és koponya nem fejlődik megfelelően
(anencephalia), és ilyen a nyitott gerinc
(spina bifida). Ezek a rendellenességek
a fogantatás utáni 21. és 27. nap között jelenhetnek meg, tehát olyan időszakban, amikor a nők egy része még
nem is tud a terhességéről. A folsavval
kapcsolatos eddigi kutatások egyértelműen igazolják a vegyület velőcsőzáródási rendellenességekkel szembeni
védő szerepét; az általánosan javasolt
400 milligrammnál többre – naponta 5
milligrammra – azoknak a várandós
nőknek lehet szüksége, akiknél már
eleve magasabb a magzati velőcsőzáródási rendellenességek kialakulásának kockázata. Utóbbi csoportba
tartoznak például azok, akik maguk
is ilyen rendellenességgel jöttek a világra vagy egy korábban született
gyermeküknél fordult elő hasonló, illetve akiknél családi halmozódás van
jelen vagy már a várandósságuk előtt
is cukorbetegek voltak.
A várandósság alatti D-vitamin-bevitel magzatvédő hatásairól viszonylag
kevés klinikai vizsgálatból származó
bizonyítékot találtak az összefoglaló
szerzői, ennek ellenére a vitamin 10
mikrogrammos adagban történő napi
szintű bevitelét is javasolják mind a
terhesség, mind a szoptatás ideje alatt.
Egyebek mellett azért, mert a várandósság alatti D-vitaminhiány összefüggésbe hozható az újszülött alacsony
D-vitaminszintjével, ez pedig negatívan befolyásolhatja például a csontnövekedést és a fogzománc képződését.

A többi vitamin és nyomelem – a vas,
a C-, az E- és az A-vitamin –, valamint a multivitamin típusú étrend-kiegészítők esetében semmilyen kézzelfogható előnyt nem sikerült kimutatni
a megfelelően táplálkozó várandós nők
esetében. Arra kell mindössze figyelni,
hogy ne alakuljon ki nyomelemhiány, ez
ugyanis összefügg a terhesség alatti magasvérnyomás-betegség (preeclampsia),
a velőcső-záródási rendellenességek,
a csontfejlődési zavarok, az alacsony
születési súly és a magzati fejlődés viszszamaradottságának kockázatnövekedésével. Kalciumot tartalmaz például a
tej, a sajt, a joghurt, a túró, a savanyú
káposzta, a paradicsom és a szardínia,
vasat a sovány vörös hús, a belsőségek,
a tonhal, a spenót, a zöldfőzelékek és
az aszalt sárgabarack, cinket a húsok,
a hüvelyesek és a tojás, C-vitamint a
friss gyümölcsök és zöldségek, jódot
például a hal, a só és a friss, sötétzöld
színű leveles zöldségek, E-vitamint
pedig a növényi olajok és az olajos
magvak.
„A várandósok számára forgalmazott
étrend-kiegészítők szükségességét alátámasztó bizonyítékok egy jelentős része
olyan klinikai vizsgálatokból származik,
amelyeket alacsony jövedelmű országokban végeztek: ez azért probléma, mert
az itt élő nők körében – a gazdagabb országokhoz képest – magasabb a valószínűsége a hiányos táplálkozásból fakadó
nyomelemhiány kialakulásának – hívják
fel a figyelmet a DTB összefoglalójának szerzői. A multivitamin-készítmények rendszeres szedését alátámasztó
bizonyítékok hiányában úgy véljük, hogy
a hangsúly a terhesség ideje alatt is az
egészséges és változatos táplálkozáson van,
amivel biztosítható a magzat egészséges
fejlődése.”
ILLYÉS ANDRÁS
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GYÓGYSZERKUTATÁS

Felesleges-e
a terhesvitaminokra
költeni?

GÉNTECHNOLÓGIA

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Szuperszaglású egér

specifikus receptorok választódnak ki, ezért hosszas kísérletbe
kezdett az egér genomjával. Egy
szagreceptor gén DNS-ét transzgenikus módszerrel ültette az egerekbe, azaz egy megtermékenyített petesejt sejtmagjába injekcióz-

talános más területeken, ebben
az esetben nem működött. De
nem ez az első eset, ahol a szaglószerv meglepően viselkedett, így
folytatódott a kísérlet. D’Hulst a
szaglóreceptorokat ezután Petricsészében tenyésztve próbálta tanulmányozni, de ez a módszer
sem működött. Az emberi szaglószervrendszer receptorainak
működését még mindig nem
ismerjük. „Így nincs lehetőség
arra, hogy a lecsökkent szaglási
képességet megnöveljük, például a
Parkinson-kórban szenvedő pácienseknél” – mondta D’Hulst.
Ezután D’Hulst feladta a géncserét, és Feinstein szuperszaglásúakat előállító transzgenikus
módszerét alkalmazta arra,
hogy emberi receptor génjét
ültesse be az egerekbe. Ezúttal sikerrel járt. „Olyan rendszert fejlesztettünk ki, melyben
az emberi szagló receptorokat is
tanulmányozhatjuk, és végül leírhatjuk majd, hogyan működik a
humán szag felismerés” – mondta
Feinstein.
A kutatócsoport értékelése szerint az egereknek valóban felerősödött a szaglása az
adott receptor tekintetében. Élő
egérben fluoreszkáló képalkotást használtak, hogy a felerősített szaglóreceptor aktivitását kövessék, amikor az válaszol a neki
megfelelő szag jelenlétére. Ezek a
tesztek vizuálisan is megerősítették, hogy a receptorok működnek,
és nagyobb számban vannak jelen,
mint más receptorok.
Egy standard viselkedési tesztben, melyben az állatokat arra tanították be, hogy kerüljenek el egy
bizonyos, a receptorhoz kötődő
szagot a szuperszaglású egér képes
volt vízben, két nagyságrenddel
mélyebben is jelezni a kellemetlen
szagot mint a szuperszaglással nem
rendelkező egerek. „Az állatok jobban érezték a szagot, mert a receptor
nagyobb mértékben volt jelen bennük”
– mondta D’Hulst.
A kutatócsoport piacképessé szeretné tenni eredményeit. Két területen mutatkozik érdeklődés. Katonai alkalmazásnál TNT és aknák jelzésére, orvosi alkalmazásnál
betegségek diagnosztizálására lesz
használható a szuperszaglású egér.

Amerikai kutatók géntechnológia alkalmazásával olyan
egeret hoztak létre, melynek
megnövekedett képessége van
arra, hogy egy speciális szagot
kiszimatoljon.
A Hunter College kutatói
(a City University of New
York keretén belül) olyan
szuperszaglású egeret hoztak
létre, mely megnövekedett képességgel rendelkezik egy bizonyos szag kiszimatolására. Az
eredményeket a Cell Reports
című folyóiratban hozták nyilvánosságra. Az egeret különböző szagérzékenységre lehet hangolni egér- vagy humán szagló
receptorok segítségével, mely
érzékenység egy bizonyos – kutatók által választott – szagra
vonatkozik. A kutatók elképzelése szerint az egér használható
lesz majd aknák felkutatásához,
A vörösen fluoreszkáló részek a szuperszagláshoz
illetve új betegségek jelzésére.
szükséges receptorokat mutatják, melyek az egér
Transzgenetikai módszerrel hozták létre az egereknek ezt az új szaglószervrendszerében az agyhoz kapcsolódnak.
A zölden fluoreszkáló részek jelzik az összes
genomját, és ugyanez a technotöbbi szaglóreceptort.
lógia ahhoz is elvezetett, hogy a
kutatók az emberi szaglórendszer tanulmányozásában is előbbre ta azt. Egy további DNS-láncot is
jutottak. „A szaglás az öt alapérzékünk hozzákapcsolt a génszekvenciához,
egyike, mégis szinte semmit nem tudunk hogy lássa, vajon ez megváltoztatarról, az agy hogyan kódolja a szagokat. ja-e annak a valószínűségét, hogy
Ez még mindig fehér folt” – mondta ez a gén választódjon ki. Néhány
Paul Feinstein, a kutatás vezetője, a kísérlet után, 4-5 másolást köveHunter College biológia professzora. tően, talált egy olyan láncot, mely
A szaglóreceptorok természetét működőképesnek bizonyult.
egy 1991-es kutatás fedte föl, az
Ennek a DNS-láncnak a továberedményt Nobel-díjjal jutalmaz- bi másolatai olyan szuperszaglású
ták, ám azt, hogy a szaglórendszer egereket eredményeztek, melyekpontosan hogyan is idegződik be nek növekvő számú olyan idegaz agyba, ezt követően sem sike- sejtje volt, mely a kiválasztódott
rült teljesen felfedezni. Az em- receptort fejezte ki, egy olyan jól
lősök orra érzékelő idegsejteket karakterizálható receptort, mely
tartalmaz, mindegyikhez egyetlen az acetofenont, egy jázminhoz hakémiai szenzor tartozik, melyet sonló édes illatot, volt képes érzéreceptornak hívunk, és mely egy kelni. Az egerek ezenkívül, a többi
bizonyos szagot ismer fel. Az ege- szaglóreceptor tekintetében, megrekben, ahogyan az emberekben tartották a receptorok egyenletes
is, mindegyik idegsejthez csak egy eloszlását. „Még nem tudjuk, a nereceptor választódik ki. Összessé- uron hogyan hajtja végre, hogy egyetgében tekintve, a neuronokhoz a len gént választ ki, de tudjuk növelni
receptorok arányosan oszlanak el, a valószínűségét, hogy egy adott gént
így a sok ezer különböző receptor válasszon” – mondta Feinstein.
az idegsejtek 0,1 százalékában képFeinstein munkájával párhuzaviselteti magát.
mosan Charlotte D’Hulst kutató
Feinstein azt a mechanizmust egy egér receptor génjét humán
akarta megérteni, hogy ezekhez az génnel próbálta meg helyettesíidegsejtekhez miért pont az adott, teni. Bár az ilyesféle géncsere ál- Forrás: Science Daily
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Az agy-gerincvelői folyadéknak (liquor cerebrospinalis)
sok funkciója van, legismertebb a védő szerep. Ez a folyadék azonban üzeneteket is
képes szállítani, de mindeddig nem tudtuk, hogyan. A MaxPlanck Intézet kutatói most rájöttek, hogy specializálódott sejtek
csillói látják el ezt a feladatot.
Időnként mindenki beüti a fejét,
de általában nem történik sérülés. Ez annak köszönhető, hogy
az agyban folyadékkal teli kamrák találhatók, melyek elhárítják a
kisebb ütések és rázkódások rossz
hatását, és kipárnázzák az idegrendszer érzékeny alkotórészeit. Az agyi folyadék azonban számos más
funkciót is ellát: eltávolítja a sejtek anyagcseretermékét, idegszövetünket tápanyagokkal látja
el, és fontos messenger
(üzenetvivő)
anyagokat továbbít. Mostanáig
azonban nem tudtuk,
hogyan jutnak el ezek az
üzenetvivő anyagok az
agyba, a céljukhoz.
A Max Planck Intézet
kutatói most találtak
egy apró csillót, mely
specializálódott sejtek
Az egér harmadik agykamrájának áramlástérképe.
felszínén
helyezkedik
el, amely biztosítja a messenger hipotalamuszba vezet, illetve onnan
anyag útját. Az apró csillók ösz- indul ki, és üzenetvivő anyagokat
szehangolt csapó mozdulatokkal mozgat oda-vissza az agyi folyadinamikus áramlások olyan há- dék segítségével” – mondta Gregor
lózatát hozzák létre, melyek szál- Eichele, az intézet Gének és Visellítószalagként működnek, és cél- kedés Tanszékének vezetője.
hoz juttatják „rakományukat”, a
A folyadék mozgása azonban
molekulákat. Ez az eredmény azt közvetlenül nem megfigyelhető
sugallja, hogy ezek az áramlások mikroszkóp alatt. Hogy a mozgás
egyenesen oda szállítják a hírvivő látható legyen, Regina Faubel egy
anyagot, ahol szükség van rá.
új módszert fejlesztett ki, melyA testünkben a specializálódott nek során egérből származó izosejtek felszínén elhelyezkedő sok lált agykamraszövetet használt.
millió csilló bonyolít le szállítást. Petri-csészében az idegszövetbe
Például csillók biztosítják, hogy apró fluoreszkáló részecskéket
légutunk por-, nyálka- és kóroko- fecskendezett, melyek azután a
zómentes legyen, szállítják a pete- kultúra közegével együtt mosejtet a petevezetékben, és segítik zogtak mint nyomjelzők. Ezután
a hímivarsejtet az előrehaladás- mikroszkóp alatt a kultúrában taban. A négy agyi kamra szintén ki lálható minden részecske útvonavan bélelve olyan specializálódott lát feljegyezte. Kollégája, Chrissejtekkel, melyek felszínén renge- tian Westendorf, speciálisan erre
teg csilló helyezkedik el. Bár egy- az esetre fejlesztett egy komputer

programot, melynek segítségével
a nagyszámú adatból olyan képeket állítottak elő, melyek már tudományosan elemezhetők voltak.
„A képek alapján az agykamrán
belül a folyadékban útvonalak komplex hálózata bontakozik ki. A vérrel
ellentétben azonban, mely vérerekben
áramlik, ezeket az útvonalakat nem
falak biztosítják. Számunkra az lett
az izgalmas kérdés: az áramlás mintáját egyedül a csillók összehangolt
mozgása biztosítja?” – mondta Regina Faubel, a tanulmány vezető szerzője. Következő lépésként
a kutatók filmre vették az élő
csillókat működés közben, amint
meghatározzák a mozgás irányát,
és az ennek következtében létrejövő áramlásokat is. „Kísérleteink
azt mutatják, hogy az áramlásokat valóban kizárólag a
csillók hozzák létre. Szállítószalagként működnek, és
ideális eszközök ahhoz, hogy
üzenetvivő anyagokat juttassanak el az agyba” – mondta
Eberhard Bodenschatz, az
intézet
Folyadékdinamikai Tanszékének vezetője.
„Ezek az áramlások segítenek
abban is, hogy a folyadékok
a helyükön maradjanak. Az
áramlási útvonalak, melyek
egymással szemközt mozognak, határokként viselkednek” – tette hozzá Christian
Westendorf, a tanulmány
társszerzője.
Ezek a folyadék útvonalak azonban nem szilárdak. A kutatók
meglepetésére a csillók időleges
ritmusban megváltoztatták mozgásuk irányát. Eddig azt gondolták, hogy a csillók nem képesek
mozgásirányuk
változtatására.
„Az emberi agyi folyadékban sok
száz, sok ezer fiziológiailag aktív
szubsztancia van. Bebizonyítottuk,
hogy az áramlások rendszere, melyet
felfedeztünk, fontos szerepet játszik
ezeknek a szubsztanciáknak a szétosztásában. További kísérletekben
arra szeretnénk fényt deríteni, hogy
az áramlások mely üzenetvivő anyagokat továbbítják, és végcélként hová
érkeznek meg ezek a szöveten belül”
– mondta Eichele. „Ám a csillók
folyadékdinamikájának fizikája már
önmagában is egy külön kutatási
téma” – tette hozzá Bodenschatz.
Forrás: Max-Planck-Gesellschaft
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egy csilló kisebb a milliméter ezred
részénél, ha sok száz csilló összhangban mozog, erős áramlásokat kelt.
A kutatócsoport tagjai, Gregor Eichele, Regina Faubel,
Eberhard Bodenschatz és Christian
Westendorf most láthatóvá tették
az agyi áramlások komplex hálózatát izolált agykamraszövetben. Kísérletükben a harmadik agykamrára összpontosítottak, mely a kétoldali talamusz és hipotalamusz között helyezkedik el. „A hipotalamusz
nagyon fontos irányító központ, mely
olyan funkciókat szabályoz, mint keringési rendszer, testhőmérséklet,
szexuális viselkedés, táplálékbevitel
és hormonális egyensúly. Meglepetésünkre egy finoman kidolgozott
szállítórendszert találtunk, mely a

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

AGYKUTATÁS

Szilárd korlátok nélküli
áramlások az agyban

ADALÉKOK A KÁLLAY-KORMÁNY KÜLPOLITIKAI LÉPÉSEINEK MEGÉRTÉSÉHEZ

A BÉKETAPOGATÓZÁSOK
ÉS A TELEKI-KÖD
1941 áprilisában Teleki Pál súlyos örökséget
hagyott maga után. A miniszterelnök – amellett, hogy a politikája és halálának körülményei is nyitott kérdéseket hagytak hátra, illetve személye napjainkig is érzelmeket kavaró
vitákat gerjeszt – végs tettének tragikuma
által gyakorta el is halványítja az év kés bbi
döntéseir l alkotott képet. A küls kényszerek és a téves helyzetmegítélés egyaránt jellemz i voltak az esztend súlyos elhatározásainak. Horthy és Bárdossy László lépéseikkel végül olyan pályára állították Magyarország
politikáját, amelynek utólagos korrigálására
már nem nyílt lehet ség.
Néhány „professzoros” instrukció a

M

éltán állítható, hogy Teleki
utolsó, vérrel megpecsételt
politikai üzenete – jellemző
módon – Kasszandra-jóslat maradt
egészen addig, amíg a további események világossá nem tették az elhamarkodott vagy sebtében, kényszerek nyomán meghozott döntések következményeit. Kérdés volt,
hogy a megváltozott körülmények
között, lehetséges-e egyáltalán Teleki szellemében, politikáját mintegy a halottaiból újra feltámasztva,
az országot ismét nem hadviselővé
tenni. Ez a feladat Bárdossy 1942.
márciusi menesztése után Kállay
Miklósra hárult.
A második vonal
és a kapunyitás

Kállay már kinevezése előtt kifejtette a sajtóirányítás élén álló vezető
diplomata Ullein-Reviczky Antal
előtt, hogy kizárólag Teleki irányvonalát tudja folytatni, akit barátjaként
definiált. Azonban – kétségeinek
hangot adva – rögvest feltette a kér966
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dést: ugyan miképp valósítható meg
ez, ha már példaképként kezelt elődje sem látott más kiutat – egy az
1942-re kialakultnál mégis kedvezőbb helyzetben –, mint az öngyilkosságot. Németország további
meggyengülése is kellett ahhoz,
hogy a tőle való elszakadás sikerrel
kecsegtethessen. Kállay mégis vállalta – maga és a náciellenesek némelyike szerint talán túlzottan is korán,
illetve utóbb sem kellő óvatosság
mellett – e kényes politikai feladatot.
Andorka Rudolf tábornok, volt
madridi követ (az ugyanezen név
alatt híressé vált szociológus édesapja), aki Teleki halála után diplomáciai posztjáról is leköszönt, nem ítélte
kedvezőnek az 1942 tavaszán lezajlott kormányfőváltás hatásait. Később, más vonatkozásban, kritikusan
szemlélte Kállay lépéseit, ugyanakkor a háttérből igyekezett támogatni
is azokat. Kállay miniszterelnöksége
idején többen kívántak Teleki örökébe lépni, de minden kétségen felül
áll, hogy szellemi értelemben törek-
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vonatablakból – Teleki Pál berlini útja el tt
búcsúzik a kormánytagoktól és az t kikísér
tisztvisel kt l. (A fotót Szent-Iványi Domokos
készítette, felesége Szent-Iványi Ágnes
jóvoltából kerül itt közlésre.)

véseinek folytatására Szent-Iványi
Domokos diplomata és munkatársai
formálhattak leginkább igényt, akit
korábban Teleki egy ízben úgy mutatott be, mint a magyar delegáció
majdani vezetőjét a háború utáni békekonferencián.
A Szent-Iványi irányítása alatt működött az úgynevezett Tájékoztató
Osztály (Miniszterelnökség IV.
Ügyosztálya, másutt: Tájékoztatási
Ügyosztály), tényleges hivatalos nevén a IV. Tájékoztatáspolitikai Osztály, amely még 1939 során alakult a
miniszterelnökség szervezeti keretein belül, 1941 januárjától önálló költségvetési keret mellett egyre jelentősebb mozgástérrel rendelkezett. Az
ügyosztály ellenőrzése alá került a
Revíziós Liga és a Magyarok Világszövetsége is.

Telekit már jóval miniszterelnöksége előtt foglalkoztatta, hogy a német térnyeréssel szemben milyen lehetőségekkel lehet élni az ország
külső és belső önállóságának megőrzése végett. E cél érdekében egy
„második vonalnak”, azaz másodlagos információs és diplomáciai csatornáknak a kialakítását vélte szükségesnek, a belpolitikában szőtt személyes hálók mellett. A létrehívott
informális „második vonal” így
egyfajta parallel diplomáciaként tovább élt, sőt idővel egyre nagyobb
jelentőséget is nyerhetett Teleki halála után, de nem kifejezetten az általa igen kedvelt Szent-Iványi Domokos megelégedésére. Míg a személyes kapcsolati hálók fennmaradása révén lehetőség nyílt a Magyar
Függetlenségi Mozgalom megszerveződésére, a Tájékoztató Osztály és
munkatársai kénytelenek voltak tűrni, hogy hivatali kereteiket felszámolják, és tevékenységük más ambiciózus személyek irányítása alá jusson, akik viszont jobbára a hivatalos,
tengelybarát irányvonal mentén tevékenykedtek. A látens hálók azonban, főképp a külügyminisztérium
berkeiben, azon belül pedig a SzentIványi vezetése alá kerülő kulturális
osztályon (de a sajtóosztály keretében is) megmaradtak, utóbb pedig
aktívvá válhattak. Ehhez jött még a
Revíziós Liga kiküldöttjeinek tevékenysége, amelyre – Teleki korábbi
szándékainak is megfelelően – támaszkodni lehetett. A miniszterelnökségtől a külügyminisztériumon
át a Revíziós Liga szervezetéig megtalálhatóak voltak Teleki tanítványai és bizalmi emberei. Kállay idején a kezdeti lépéseket, a kapcsolatteremtést és az információk megszerzését, avagy a béketapogatózások
elindításához szükséges bizalmas
üzenetek célba juttatását, az említett
kapcsolati hálókba illeszkedő személyekre lehetett építeni.
A második vonallal kapcsolatos
tervek Bárdossy idején háttérbe szorultak. A Tájékoztató Osztály 1941
júliusában ugyan befejezte működését, de Ullein-Reviczky már 1941
nyarától egy diplomáciai művelet, a
„kapunyitás” előkészületeivel foglalkozott a Revíziós Liga közreműködésével. Bárdossy miniszterelnök értesült ezekről a lépésekről, és azokat

egyes szereplői az ismeretlenségből
bukkantak volna elő titkos küldetésük előtt, de valójában az említett
„Teleki-köd” homályából jutottak
előtérbe – nagyon is érthető módon.
Tanítványokról, az 1926-ban Teleki
bábáskodása mellett létrejött Államtudományi Intézet egyes munkatársairól és a cserkészmozgalomban Telekihez közel kerülő, általa patronált
személyekről volt szó. Ez utóbbi
egyik jellemző példáját adja a London School of Economics doktora,
az ismert nemzetközi jogász Váli Ferenc, aki másokhoz hasonló bizalmas kapitulációs üzenettel érkezett
Isztambulba (Kállay jóváhagyásával)
1943 februárjában.

Szent-Iványi Domokos a 30-as években.
(A fotót Szent-Iványi Ágnes engedélyével
közöljük.)

Európa lágy alfele

hallgatólagosan tudomásul vette.
Jóllehet Telekivel együtt a nem hadviselő álláspont és az angolszász orientáció is sírba szállni látszott, de a
németek háborús vereségét bizonyosra vevő személyek kapcsolatban
maradtak, és az államigazgatásban,
valamint a politikai szférában is
ténykedhettek. A különféle szervezetek és hálók alkották a „Teleki-ködöt”, ahogyan Török Bálint a SzentIványi és a Magyar Függetlenségi
Mozgalom történetét földolgozó
Farkas esz meg, medve esz meg című
könyvében megfogalmazta. Úgy
tűnhet, mintha az angolszász hatalmak felé tett béketapogatódzások

Két évvel kiutazását megelőzően,
még 1941 januárjában Váli barátságos belvárosi sétát tett Telekivel,
aki leplezetlenül nekiszegezte a kérdést: hajlandó volna-e egy különleges megbízatással külföldre menni.
Kiderült, hogy a Tájékoztató Osztály céljainak megfelelő küldetésről
lenne szó. Okunk van feltételezni
azt, hogy a Balkán és főképp Törökország jelentőségét Teleki kiemelkedőnek ítélte a háború további menetére nézve, az angolszászok
szempontjából pedig kiváltképp jelentősnek. Az sem lehetett titok
előtte (lévén a magyar hírszerzés
és elhárítás különösen ügyelt a szóban forgó térségre, de erre utaltak

Az 1943. augusztus 20. – Kállay miniszterelnök a Szentháromság téren vonul el a körmenetben
a tömeg el tt, mialatt Isztambulban épp titkos tárgyalások zajlanak a britekkel
(Forrás: Fortepan)
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Váli professzor, életének egy jóval kés bbi szakaszában,
immár az Egyesült Államokban él egyetemi tanárként mutat
egykori titkos küldetésének színterére a térképen.
(A képet a Department of Special Collections and
University Archives, W.E.B. Du Bois Library, University of
Massachusetts Amherst engedélyével közöljük.)

az első világháború tapasztalatai is),
hogy Isztambul fokozott titkosszolgálati aktivitás színterévé válhat, s
majdan a brit kémtevékenység és diverzánsakciók kiindulópontja szintén – ahogyan Churchill fogalmazott – Európa „lágy alfele”, vagyis a
Balkán lesz. Váli, a budapesti angolbarátok zöméhez hasonlóan,
kapcsolatba került a brit titkos hírszerzés (SIS) budapesti kirendeltségét akkoriban irányító, rendkívül
fiatal és baloldali kötődésű Basil
Davidsonnal. Az ő esetében e kapcsolat szorosabbra fűződött, és később még jelentőséget nyert. Teleki
halálát követően Davidson és több
kapcsolata úgyszintén elhagyták
Magyarországot, Váli azonban, aki
erősen Telekihez és a konzervatív
angolbarátokhoz kötődött, Budapesten maradt, nem úgy, mint például Pálóczi-Horváth György író,
aki számára Horthy Magyarországa minden ízében elfogadhatatlan
volt. Davidson irányítása alatt a brit
SOE (Special Operations Executive)
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isztambuli kirendeltségén egy irreálisnak bizonyuló baloldali fordulatban és szabotázsakciók sikerében reménykedtek. A nyilvánvaló
eredménytelenség és felettesei elmozdítása ellenére, Pálóczi-Horváth
fő kapcsolattartó maradhatott később is Isztambulban. A „Telekiköd” homályából a török metropoliszban feltűnő személyeket ő
csupán a „nagyságos
urak országának” hívatlan nemzetmentői közé
sorolta.
Váli jó kapcsolatban állt
az isztambuli egyetem
magyar zsidó családból
származó tekintélyes jogászprofesszorával Schwarz
András Bertalannal is,
aki kiváló nexust ápolt
úgy a Törökországban
élő német emigránsokkal, mint a brit kolónia
tagjaival, ideértve a titkosszolgálati tényezőket is.

Titkos szálak kiépítése

Váli már Teleki halála után maga
sürgette – ekkor Szent-Iványi vonalán –, hogy elindulhasson, de sikertelenül. Davidsonnal a kapcsolata megmaradt egy összekötő révén. Váli utóbb biztatást kapott,
hogy kapcsolatait újítsa fel; itt főképp Schwarz jogászprofesszorról
volt szó. 1943 februárjában azután,
Bajcsy-Zsilinszky Endre és UlleinReviczky közreműködése mellett
küldetése zöld utat kapott, így a
szövetségesek részére üzenetet
memorizált, későbbiekben pedig
rendelkezésére álltak a kommunikáció különféle csatornái: a Revíziós Liga információs szolgálata,
illetőleg a magyar diplomáciai futárposta.
A kezdeti isztambuli próbálkozások rendre elbuktak, és később egy
másik személy, illetve a magyar hivatalos diplomácia képviselői vették
kezükbe a szálakat. A Tájékoztató
Osztály szerződéses alkalmazottainak sorából került Veress László
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előbb a külügy kulturális osztályára, majd a sajtóosztályra. A fiatal
diplomatának és a frissiben kinevezett
isztambuli
főkonzulnak
(Ujváry Dezső) volt köszönhető,
hogy 1943. szeptember 9-én, Veress
révén (kizárólag szóban) „parafálásra” került a brit-magyar titkos
fegyverszüneti egyezmény. Veress
kiválasztása még lényegében a diplomáciai másodvonalon keresztül
történt, azonban a párhuzamosságok zavaróak voltak. Így 1943 nyarán a külügyminisztérium politikai
osztálya végül a Veress-vonalat részesítette előnyben, Váli kapcsolatait más téren igyekeztek kamatoztatni. Veress ezután kizárólag a politikai osztály utasításai szerint,
Kállay jóváhagyásával járhatott el.
Isztambulhoz hasonlóan, Teleki
köréhez tartozók vitték a prímet a
titkos szálak kiépítésében és fenntartásában például Lisszabonban,
ahol Tamás András a Revíziós Liga
részéről létesített kapcsolatot a lengyel emigráns kormány katonai
hírszerzésével, és így közvetve Londonnal is. Stockholmban a Telekitanítvány és Revíziós Liga kiküldött Gellért Andor játszott kulcsszerepet az amerikaiakkal kiépülő
jelentékeny kapcsolati szál kiépítésében. A svájci érintkezés az amerikaiak felé sokkal inkább a hivatalos
külügyi vonalon keresztül valósult
meg. Egyik irányban tett próbálkozás sem hozott azonban gyümölcsöt, amelyet Szent-Iványi főképp
Kállay számlájára írt, a német megszállás szükségtelen „kiprovokálásának” ódiumával együtt. SzentIványinak ugyan sikerült ifjabb
Horthy Miklós védőszárnyai alatt,
még Kállay hivatalos jóváhagyása
mellett, létrehoznia a Kiugrási Irodát (az iroda névleg a külföldi magyarok hazatelepítésével foglalkozott), de igazán jelentős szerepre
már csak jóval később, 1944 őszén, a
szovjetekkel folytatott fegyverszüneti tárgyalások során tehetett szert.
Kállay miniszterelnök politikája és
a Teleki-köd meghatározó, karakteres figurái között a harmonikus
együttműködés nem vált jellemzővé, de a kudarc oka mégis inkább a
nagyhatalmi politikában és a fronthelyzet alakulásában kereshető.
JOÓ ANDRÁS

A K L Í M A K U TAT Á S S Z O L G Á L AT Á B A N

TÜSKÉSB R
KORONATANÚK
A tengerparti nyaralás emlékét felidéz tengeri sünök, csillagok és társaik ökológiai jelent ségére az
elmúlt két évtized tengerbiológiai kutatásai, valamint a fosszilis leletek vizsgálatai mutattak rá, miszerint
kulcsszerepet töltenek be a világóceán ökoszisztémájában. Legtöbb képvisel jük érzékenyen reagál az
él hely és annak környezeti tényez inek kisebb átalakulására is. Ebb l adódóan az éghajlat változásának követésére is alkalmasak, így kutatásuk mind kiterjedtebbé válik,
melyb l mi magyarok is kivesszük a részünket. Hazánkban található
ugyanis Európa egyik legnagyobb fosszilis leletanyaga a tüskésb r ek rokonságából, melyek legnagyobbrészt az évmilliókkal
ezel tt hazánk helyén hullámzó tenger egykori lakói voltak.
tüskésbőrűek (Echinodermata)
a gerinctelenek nagy faj- és
alakgazdagságú törzse, többségük a tengerekben él a sarkvidékektől
az Egyenlítőig. A rendkívül változatos
szín- és formavilágú állatok közé tartoznak a tengeri liliomok, tengeri csillagok, kígyókarúak, tengeri uborkák
és tengeri sünök. Környezeti igényeik
bizonyos feltételekben azonosak (például a víz sótartalma), más esetben pedig
igen változatosak (mint a földrajzi elhelyezkedés), de minden tekintetben szigorúan ragaszkodnak az élőhelyük
ökológiai viszonyaihoz. A tenger vizének sótartalma egyaránt lényeges
mindegyik csoportnál, az átlagos 35 ezrelékes sóaránynak mindössze csekély
mértékű csökkenését vagy növekedését
tűrik el. Ráadásul a víznek a sótartalom természetes ingadozásán túlmenő

A

változásait sem viselik el, így a
kiédesedő vagy az ezzel ellentétben túl sóssá váló vizekből rövid
idő alatt kipusztulnak.
Biológiai szénpumpák

Mindegyik csoportnak kalcium-karbonátból álló váza van, melyet a vízben
oldott ionokból építenek fel. Egy 6 évvel ezelőtti átfogó kutatás a világ számos pontján különböző tengeri sünök
vázkiválasztó tevékenységét figyelte,
melynek fő célja a kibocsátott széndioxid elnyelésének tanulmányozása
volt. Az összes ma élő tüskésbőrűvel
számolva, mintegy 100 millió tonna elnyelt szén-dioxidot köszönhetünk e
törzs tagjainak azáltal, hogy a tengervízben oldott karbonátot beépítve szervezetükbe, azt – egyfajta biológiai szénpumpaként – kivonják a globális szénkörzésből. Ez a világ éves
Mintegy 14–13 millió éve így nézhetett ki a Kárpát-medence
szén-dioxid-kibocsátásának „mindössze” 1–2 százaléka, de összehasonlításképpen megfelel Magyarország kétévnyi széndioxid-emissziójának.
Minthogy szilárd vázuk
megőrződésének köszönhetően a földtörténeti
múltban is nyomozhatók,
e tulajdonságuk a jelenben
egyre inkább értékesebbé
válik. A szén-dioxid megemelkedett szintje azonban

1 cm

Az Amphiope bioculata tengeri sün
jellegzetes ötös szimmetriát kirajzoló,
sziromszer ambulakrummal és két nyílással
(A SZERZ

FELVÉTELE)

maguknak a tüskésbőrűeknek sem tesz
jót, mivel a vízbe szénsavként oldódik
bele. Ez protonná és bikarbonátionná
esik szét, ami nagyban megnöveli a
tengervíz savasságát. Noha a kémhatásban ez világszinten 1–2 tizednyi eltolódást jelent a savas közeg felé, azonban
már ez is komoly változásokat képes
okozni a tüskésbőrűek fejlődésében.
Különböző vízmélységben élő, embrionális életszakaszukban lévő tengeri sünökön végeztek laboratóriumi kísérleteket, amelyekben a víz kémhatását
mesterségesen tolták el a savas felé, fokozatosan olyan arányban, ahogy az a
jelenlegi szén-dioxid-kibocsátás mértékéből az elkövetkező évtizedekben várhatóan következik. A kísérletek végeredménye: a mélyebb vízben élő fajok
esetében drámai visszamaradások következtek be a fejlődésben, míg a sekélyvízi forma egyedei képesek voltak
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tolerálni a savas közeget – ugyanis a
part közeli vízben akár természetes
módon is előfordulhat a tengervíz
kémhatásának ingadozása –, ám annak
fejében, hogy vázuk jelentősen elvékonyodott a normál kémhatású vízben
nevelt példányokéhoz képest. A csökkenés oka, hogy a savas közegben a
mészváz kiválasztása jóval nehezebbé
válik. Csakhogy a vékonyabb vázú formák jobban kitetté válnak a tengervíz
áramlási szeszélyeinek. Ez főként a sekély tengerben fontos tényező, ahol

tengerfelszín hőmérsékletével: legnagyobb fajgazdagsággal a mediterrán és a szubtrópusi, trópusi éghajlaton találhatók meg, de a
sarkvidékeken is jelen vannak.
A tüskésbőrűeknél általános
szabályszerűség, hogy minél
melegebb a klíma, annál nagyobb a sokféleség. Az egyes
éghajlati viszonyokat kedvelő
formák azonban a hőmérsékletnek már kis ingadozására is érzékenyen reagálnak. Tengeri sünökön
végzett kutatás alapján az Antarktika
körül élő formák esetében a vízhőmérséklet 1–2 Celsius-fokos emelkedése
már drasztikus romlást jelent a szaporodásban: a megtermékenyülő peték
számának ugrásszerű csökkenésén
túl az embriók fejlődéséig nagy
visszaesés tapasztalható. Az
Antarktiszon előforduló tengeri sünök ma jóval kisebb
számban fordulnak elő, mint
fosszilis megfelelőik: e csoport
tehát jól mutatja, hogyan reagálnak a tüskésbőrűek az óceánvíz hőmérsékletének változására évmilliós nagyságrendben.
Árulkodó kövületek

1 cm
Kieria semseyana váza alulnézetben
(LANTOS ZOLTÁN FELVÉTELE)

nemcsak intenzív a vízmozgás, hanem
egyben itt a legnagyobb a tüskésbőrűek
faj- és egyedgazdagsága, tehát az egymással való versengés is kiélezettebb.
Fenéklakók – háttérben

A világóceán savasodása az éghajlatkutatás egyik legégetőbb folyamata; főként a vízoszlop felső részén élő
fitoplankton mint fontos oxigéntermelő és szén-dioxid-elnyelő réteg szempontjából, azonban a tengerfenéken élő
szervezeteket ebből a megközelítésből
az elmúlt évtizedig alárendelten vizsgálták. Ha a fenéklakó tüskésbőrű szervezetek savasodásra való reakcióját
összevetjük a felszínhez közeli
fitoplankton adataival, a jövőben
pontosabb képet kaphatunk az óceán
egészének kémhatásváltozásairól.
A klíma változása a közvetlen hőmérséklet-emelkedésben is komoly hatást
gyakorol az echinodermatákra. Elterjedésük szoros összefüggést mutat a
970
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Nemcsak jelenünk, de régmúltunk éghajlatának kutatása is fontos, hiszen a
Föld történetének mai szemmel nézve
elképzelhetetlenül szélsőséges klímaváltozásai tanulságként szolgálhatnak a
most zajló folyamatok megértésében.
Ebben szintén segítségül vannak a tüskésbőrűek, különösen a tengeri sünök,
immáron szilárd vázanyaguk kövületeként. Bár az echinodermaták váza igen
törékeny, megőrződésük esélye viszonylag nagy, továbbá még a töredékes, mikroszkopikus vázelemek is
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1 cm
A Budai hegyekb l el került Parascutella
gibbercula-váz alulnézetben
(LANTOS ZOLTÁN FELVÉTELE)

„hasznosíthatók” amiatt, hogy olyan
üledékben is előfordulnak, amelyből az
egyéb ősmaradványok kioldódnak. Ezáltal a tüskésbőrűek az egykori környezet koronatanúi is lehetnek
Egy-egy fosszíliából is hasonló módon nyerhetők információk a klímáról,
azonban a helyzet annyiban nehezebb,
hogy míg a ma élő echinodermatáknál
a mintaként felhasznált egyedek eredeti vízi élőhelyükön vannak, úgy az ősmaradványok az egykoron létezett tenger üledékébe záródtak. S bár a lágyszövetük nem őrződik meg, de elterjedésük egy adott földtani rétegben,
valamint vázanyaguk összetétele számos lényeges adalékot szolgáltat a nagy
őslénytani kirakóban. Így először az ősmaradványt aszerint kell vizsgálnunk,
hogy milyen környezetben élt.
A vízmélységet tekintve az echinodermaták adott csoportjai a partoktól a
több ezer méteres mélységig előfordulnak, de többségük a sekélyvízben él. A
tengeri liliomok vázanyagában a mag-

Az egyedfejl dés meghatározó kezdeti szakaszának,
a gasztrulációnak vizsgálata tengeri sünökön laboratóriumi
körülmények között, az egyedek százalékos arányában.
A vöröst l a sárgáig a pH 8,2-t l 7,6-ig történ fokozatos
csökkenése figyelhet meg.
(BYRNE ÉS MUNKATÁRSAI NYOMÁN)

nézium-karbonát a vízmélység növekedésével arányosan csökken, ezáltal a tengeri liliom fosszíliája alapján képesek vagyunk az egykori vízmélységre következtetni. A tüskésbőrűek legnagyobb
hányada a tengerfenék lakója, itt legtöbbjük az aljzatba beásva érzi jól magát,
ahol a ragadozók elleni védelmen túl az
üledéket túrva táplálékhoz is jutnak.
Nem mindegy azonban, hogy az aljzat
milyen: egyes csoportok a finomszemcsés, míg mások a durvább szemcseméretű aljzatot részesítik előnyben. Így van
ez az üledék anyagi minőségével is:
egyes formák a karbonátos, mások a szilikátos anyagú üledékben élnek előszeretettel. Mindez azért fontos, mert az
egykori környezet rekonstrukciójában a

1 cm

Ha már sikerült meghatároznunk az
egykori környezetet, az ősi klíma rekonstrukciójában is felhasználhatók a
tüskésbőrűek fosszíliái. Mivel az
echinodermaták számos csoportja igen
érzékeny a hőmérsékleti feltételekre, így
az egyes kövületek az akkori éghajlati
igényeiknek megfelelő földrajzi helyen
fosszilizálódtak. Abból indulunk ki,
hogy a ma is élő formák fosszíliái megegyező ökológiai igényűek a maiakkal.
Ennek köszönhetően az azonos hőmérsékletet kedvelő fajok igen precíz
tájékoztatást adnak az évmilliókkal
ezelőtti hőmérsékletről. A rekonstrukciót némiképp bonyolítja, ha a vizsgált
földtani rétegben kihalt kövületet találunk. Ebben az esetben arra támaszkodhatunk, hogy az melyik ma is élő
állattal rokon leginkább, valamint az
ugyanabban a rétegben közösen előforduló ősmaradványcsoportok ökológiai igényét együttesen vehetjük számításba.
Tengerisün-nagyhatalom
vagyunk

Clypeaster scillae váza
(A SZERZ

FELVÉTELE)

különféle aljzatot kedvelők azonos üledékben nem fordulhatnak elő, ha ez
mégis megtörténik, akkor az a múltban
kipattant földrengések vagy még az állatok idejében létrejövő hatalmas viharok üledéket összekavaró tevékenysége
nyomán valósulhat meg.
Tengeri sünök alapján még az egykori
vízpart lefutására is lehet következtetni.
Egy kutatásban a ma élő tengeri sünök
vázának tetején helyet foglaló, az oxigéncserét megkönnyítő pórusok virágsziromra emlékeztető mintázata – az
ambulakrumok – hosszaránya alapján el
lehetett különíteni, hogy szabálytalan,
öblökkel tarkított vagy egyenes lefutású
parton éltek-e. Ezt az arányt fosszilis példányokon is ki lehetett mutatni.

Az egykori környezet és éghajlat tüskésbőrűekkel történő feltárása hazánkban is folytatható. Magyarország európai szinten is jelentős echinodermata-,
azon belül is főként tengerisün-leletanyaggal büszkélkedhet. Az országban
a Soproni-hegységtől a Dunántúli-középhegységen és a Mecseken át az Északi-középhegységig számos helyen találhatók olyan földtani feltárások, melyek
az egykoron hazánk helyén több tíz millió évvel ezelőtt elterülő ősi tenger, a
Paratethys élővilágának maradványait
zárják magukba. Ezek mind mennyiségben, mind pedig fajgazdagságban
egyedülálló echinodermata-fosszíliákat
tartalmaznak: a XIX. század közepe óta
ezrével gyűjtötték tüskésbőrűek ősmaradványát, ennek eredményeként számos fajt és nemzetséget írtak le magyarországi előfordulású tengerisün-kövületek alapján. Ma a példányok jelentős részét – hozzávetőlegesen 7000 példányt
– számláló kollekció található a Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet Földtani és
Geofizikai Gyűjteményében, valamint a
Magyar Természettudományi Múzeum
Őslénytani és Földtani Tárában.
Hazánk tehát jókora mértékben szolgáltat adatokat az ősi környezet és klíma feltárásában, köszönhetően a gazdag tüskésbőrűleleteknek. Az eredmények pedig figyelemre méltók. A ma-

gyarországi fosszilis tengeri sünök
többségének mai képviselői a Földközitenger térségében élnek, de van olyan
is, amely ma kizárólag az Indiai-óceánban található. Az egyes fajok mintegy
13,5 millió éve érték el legnagyobb
diverzitásukat, akkorra tehető a
klímaoptimum. Ez idő tájt térségünkben mediterrán-szubtrópusi éghajlat uralkodott, ami kedvezett a tengeri sünök életkörülményeinek. A szárazföldi dús növényzet és gyakori csapadék bőséges tápanyagot juttatott a
partvidékekre, aminek köszönhetően a
tengeri sünök virágkorukat élték a majdani Magyarország területén. Ezekben
az időkben az intenzív vulkáni tevékenységnek kettős hatása volt. Egyrészt
a magmás tevékenység időről időre savassá tette a vizeket, ami megtizedelte a
tengerek élővilágát. Másrészről a vulkanizmus elmúltával, ahogyan a vulkanikus talajon gazdag növényzet képes megtelepedni, úgy a tengeri élővilágnak is értékes tápanyagul szolgálnak
a vulkánok által a bioszférába juttatott
ásványi anyagok és nyomelemek. Az
ezt követő igen rövid földtörténeti idő
alatt azonban markáns változások léptek fel: a korábban itt elterülő tenger elzáródott a világóceántól, így fokozatosan kezdett kiédesedni. Ezt a változást a
tüskésbőrűek nem tudták átvészelni,
számuk igen rövid idő alatt nagymértékben csökkent, majd teljesen eltűntek
a Kárpát-medencéből.
Az echinodermaták – láthattuk – viszonylag összetett képet tudnak alkotni
múltunk és jelenünk környezeti viszonyairól is. A tüskésbőrűek színes, változatos világa nemcsak érdekesség, hanem
megkerülhetetlen ökológiai tényező.
Képviselőik érzékeny környezeti igényükkel sérülékeny tagjai az óceánok és
tengerek élővilágának. Mindemellett
szigorú életfeltételeik és azok változása jó
vizsgálati alannyá teszi ezeket az állatokat a napjainkra egyre inkább realizálódó klímaváltozás mind pontosabb megértésében és a folyamatok követésében.
Egyben az ősi környezet feltárása révén
olyan információkra is szert tehetünk
kövületeikből, melyek hasznosak a mai
klímaviszonyok megértésében, valamint intő jelként is szolgálnak, hogy Földünk környezeti egyensúlya nem magától értetődő: a ma még optimális viszonyok könnyedén, nem várt hirtelenséggel változhatnak.
POLONKAI BÁLINT
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INTERJÚ MÁDLNÉ SZ

N Y I J U D I T TA L

Mádlné Sz nyi Judit, az ELTE Általános és
Alkalmazott Földtani Tanszékén m köd

geológia és Geotermia M hely vezet je munkatársaival a budapesti Gellért-hegy mélyén elhelyezked alagútban végzi kutatásait. Az itt feltör
termálforrások különleges él világa a felszínre
jutáskor biofilmet és kémiai kiválásokat képez.
Mostanában indul egy multidiszciplináris kísérlet
annak megértésére, hogy hogyan és miért alakulnak ki ezek a források körül.

– Manapság a tudományos munkát
nem egyedül, szeparáltan végzik a
kutatók, hanem csoportokba, műhelyekbe szerveződnek. Ez Önöknél is
így működik?
– A tudomány legizgalmasabb kérdései határterületeket érintenek, így
számos szakterület együttműködésével oldhatók csak meg. Így van ez a
mi kutatásainkban is. De a hidrogeológián belül is vallom, ha csoportként, szervezetten dolgozunk, akkor
sokkal többre jutunk.
Az egyetemen pedig
adottak a lelkes és a nyitott gondolkodású diáNK 101356
kok. Nagy örömömre
szolgál, hogy több egykori tanítványomból mára érett és sikeres kutató lett: Simon Szilvia,
Czauner Brigitta és Erőss Anita (a vele készített interjút lásd az Élet és Tudomány 2016/11. számában – a Szerk.).
– A műhely az ELTE lágymányosi
kampuszán működik. Nincs messze
ide a Gellért-hegy, ahol egy érdekes
kísérlet folyik.
– A Gellért-hegy belsejében van egy
kevesek által ismert, a látogatóktól elzárt, ember által létrehozott alagút,
972

Hidro(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

MI REJT ZIK A GELLÉRTHEGY ALAGÚTJÁBAN?
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ahol a termálvizet kutakkal termelik.
Itt végezzük a kísérletünket a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. támogatásával. A munka a jelenleg folyó OTKA kutatásomnak a végállomása és gyakorlatilag a befejezés
előtti munkafázisa. Többéves kutatásaink eredményeképpen rájöttünk:
a termálforrások különleges kiáramlású pontok a földfelszínen. Lényegében úgy kezelhetők, mint a
kőzetburokban zajló, hosszú idejű
vízmozgás felszíni végpontjai, melyeken át különleges összetételű vizek jönnek a felszínre. A termálforrások árulkodnak arról az útról,
amit előtte a víz felszín alatti mozgása során megtett. Továbbá következtethetünk belőlük azokra a kölcsönhatásokra, melyek a víz és környezete között lejátszódtak. Különleges mikrobiológiai élet is van ezekben
a vizekben. A termálforrások felszínre jutása környezetében a víz jelentős változáson megy keresztül: egyrészt jól ismert karbonátkiválásokat
eredményez, de ezen kívül biológiai
kiválásokat is, melyeket biofilm
névvel illethetünk. E kiválások viszszavezethetők a termálforrások kü-
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lönleges eredetére és a víz felszínre
jutására. Az itt létrejövő biofilmben
különleges élőlények jelennek meg,
melyek extremofilek, azaz szélsőséges környezeti viszonyokat tolerálnak. Ezek a biofilmet alkotó baktériumok az egészségre nem ártalmasak.
– Hasonlítanak egy kicsit a mélytengeri, forró, füstölgő források lényeire?
– Kicsit távoli az asszociáció, de talán
segíthet a megértésben. Ne feledjük,
itt a földfelszínen találhatók ezek a
„füstölgők”, a termálforrások kiáramlási pontjait a kőzetburok vízáramlásai szabályozzák. Ennek a biológiai kiválásnak a létezéséről már eddig is tudtak a kutatók, akik több
nemzetközi publikációban is leírták
ezt a jelenséget. Viszont egyrészt nem
hozták ezeket összefüggésbe a mélyből származó vizek mozgásával, összetételével, illetve nem ismerték fel a jelentőségüket sem, pont azért, mert az
eredetük nem volt ismert. Azt gondolom, hogy a mi kutatásunkban az a
legnagyobb újdonság, hogy rendkívül
széles természettudományos skálán
mozog. Lényegében a vizek mélységi
eredetének feltérképezésétől jutunk el

a biológiai kiválásokig. Ahhoz, hogy
jobban megértsük e biológiai kiválások létrejöttét és összefüggéseit a kémiai kiválásokkal, egy kísérletet terveztünk a Gellért-táróban. Ennek során szeretnénk félig mesterséges úton
létrehozni ezen kiválásokat. Azért félig mesterséges a kísérlet, mert maga
víz, amit felhasználunk a kísérlet céljaira, az természetes. Ez a források túlfolyó termálvize. Viszont ellenőrzött
körülmények között elemezzük azt a
folyamatot, hogy időben és térben hogyan épül fel a biofilm és a kémiai kiválás. A kísérlet néhány hónapja kezdődött, és Bodor Petra hidrogeológus, illetve Anda Dóra mikrobiológus
doktori
munkájába
is
becsatornázódik. A munka már eddig
is rendkívül érdekes eredményeket
hozott, és reményeim szerint ez folytatódik majd. A kutatás ugyan hidrogeológiai indítékú és másik alapvető pillérét a mikrobiológia képezi, de rendkívül lelkesen közreműködnek kémikusok, fizikusok és meteorológusok
is, hiszen ilyen irányú vonatkozása is
van a kutatásnak.
– Miből áll maga a kísérlet?
– A Gellért-táróban (azaz vájatban) a
termálvizet ellenőrzött körülmények
között engedjük felszínre jutni és tovább folyni, egy több száz méter hoszszú vályú mentén. A termálvízben
bekövetkező fizikai és kémiai változásokat mérjük a vályú mentén, a termálforrástól távolodva, ezáltal követve az átalakulásokat és a kiválások ke-

letkezését. Mindez várhatóan több
hónapon át zajlik majd, úgyhogy mi is
kíváncsian várjuk az eredményeket.
Sok olyan dolgot sikerült felismernünk már eddig is e kutatásban, amelyekkel kapcsolatban várható, hogy
kiterjeszthető lesz a világ hasonló környezetben előforduló termálforrásaira
is. Olyan mintákat keresünk tehát,

Szálas mikrobiális háló elektronmikroszkópos
képe – a Rudas-fürd egyik forrásának
biofilmje
(FORRÁS: OTKA NK 101356)

amik általánosíthatók és kiterjeszthetők, azaz alapvető természeti folyamatok megértését célozzák. Rájöttünk például arra, hogy a biofilm
megköti a termálvízzel szállított rádiumot és felelőssé tehető a termálforrások jótékony radontartalmáért. Nehézfémeket is megköt a termálforrásból, melyeknek viszont a biofilmben
kifejlődő biológiai élet alakulásában is

A kutatócsapat (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

szerepük lehet, továbbá jótékonyan
befolyásolhatják a termálvizek összetételét. A biofilm és benne lévő mikrobaközösség savtermelő hatása tehető felelőssé azért, hogy a karbonátos
kőzetekben termálkarsztos barlangok
oldódhatnak ki.
– Gazdasági hasznosítása is van a
kutatásnak? Elképzelhető, hogy a
jövőben lesz ilyen?
– A kutatás, mint említettem, nagyobb távlatokból indul. A kiindulópontot azok a geológiai múltban képződött karbonátos kőzetek jelentik,
amelyek mentén termálforrások jutnak a felszínre. Numerikus szimulációval és mért adatok elemzésével sikerült a felszín alatt hő- és vízplumeokat, azaz csóvákat kimutatnunk,
melyek a termálforrásokig vezetnek.
Azt figyeltük meg, hogy ezek több
ezer méteres mélységből induló energia- és anyagáramlások. Ezen csóvák
elhelyezkedésének ismeretében tervezhető például új termálkutak helye,
ami geotermikus hasznosítás szempontjából sem elhanyagolható. Kutatásaink eredményeinek szerepe lehet
akár abban is, hogy hol kutassunk
ezekben a karbonátos kőzetekben
szénhidrogén-felhalmozódások után.
Ezeknek az anyagáramlásoknak
ugyanis szerepe lehet a befogadó tározókőzetek kioldásában és a szénhidrogének migrációjában.
– Milyen csoportokba sorolhatók
rendszertanilag ezek a kis élőlények
a Gellért-hegy mélyében?
– A baktériumok és az archaeák körébe tartoznak. Különleges geokémiai körfolyamatokban vesznek
részt: a kénciklus, a vasciklus és a
nitrogén geokémiai körforgalmához
köthető a működésük.
– A Föld nagy részén a fényen és a
fotoszintézisen alapulnak a társulások. Az itteni élővilág a sötétben él.
Ezek szerint itt egy másik energianyerő folyamat zajlik?
– Igen, ezek a baktériumok, amelyek
itt a termálvízzel felszínre kerülnek és
működésbe lépnek, azért különlegesek,
mert kemotrófok, tehát egészen más
alapú a működésük a fotoszintetizáló
baktériumközösségekhez képest. Emiatt is nagyon különleges a megismerésük, és tudományos szempontból is nagyon érdekesek.
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

TUMORIMMUNOLÓGIA
ÉS IMMUNONKOLÓGIA

Imhotep

Az immunonkológiáról azt gondolnánk, hogy újkelet terápiás irányzat,
azonban ez korántsem igaz. Az ókori egyiptomi civilizációban Imhotep
orvosként úgy gyógyította a páciensein megjelent keléseket, hogy azokat megvagdalva piszkos kötéseket tett rájuk – azaz nem tett mást,
mint aktiválta a szervezet immunrendszerét. Ha ugrunk egy jókorát az
id ben, és az 1890-ben lezajlott újításokat vesszük górcs alá, szintén
az immunonkológia egy sajátos korai alkalmazására bukkanunk, amikor
is diftériás kutyák szérumával gyógyítottak meg más kutyákat, majd ezt
1891-ben embereken is kipróbálták.

feltételezés, hogy a daganatsejtek abnormális szaporodása kontrollálható az immunrendszer által, nem újkeletű. Elsőként Paul Ehrlichben merült fel ez a
gondolat 1909-ben, hipotézisét
azonban elvetették. Frank M. Burnet
és Lewis Thomas az 1950-es években
álltak elő a daganat „immunosurveillance” elméletével, amely szerint az immunrendszer és főként a
T-sejtek egyik élettani feladata az
abnormális daganatos sejtek felismerése és elpusztítása. Évtizedekig tartó vitákat követően mára világossá
vált, hogy az immunrendszerünk
képes a különböző szöveti típusú daganatokra reagálni.
Az 1950-es években a karcinogén
metil-kolantrénnel idéztek elő szarkómát (kötőszövetekből kiinduló
daganatot) kísérleti egerekben. Azt
figyelték meg, hogy ha sebészileg eltávolítják a daganatot, és újra beültetik ugyanabba az egérbe, akkor
kilökődés jön létre. Ha a tumort viszont egy másik (nem immunis)
egérbe ültetik be, akkor a daganat
növekedésnek indul, ez a tumornövekedés pedig meggátolható, ha az
immunis egérből származó T-lim focitákat adunk be. Ezek alapján metil-kolantrén indukált tumorokban a
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Lewis Thomas

Paul Ehrlich

daganatos egérben tumorellenes immunválasz alakul ki, amely a megfelelő T-sejtek átvitelével átadható egy
másik, nem immunis egérnek.
Hogyan ellenőrzi az immunrendszer a daganatokat? A tumorok keletkezése során 3 „E” betűvel foglalhatjuk össze a daganatok és az
immunrendszer küzdelmét. Az első
„E” az elimináció, amikor az éber
immunrendszer elpusztítja a keletkező daganatsejteket. A második

2 01 6/31

„E” betű az egyensúly, idegen szóval
equilibrium. Ebben a fázisban az jellemző, hogy a daganat „dormans”,
azaz alvó állapotban van jelen, nem
terjed, illetve nem képez áttéteket.
Az egyensúlyi állapot létezésére egy
2003-ban megjelent tudományos
közlemény szolgáltatott bizonyítékot,
amelyben a szerzők arról tudósítottak, hogy egy vesetranszplantáció során a recipiensben úgy alakult ki végzetes melanóma (festéksejtes bőrdaganat), hogy a donorból átültetett
vesében reaktiválódtak az alvó melanómasejtek. A recipiens immun-

eGÉS
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sejtjei nem tudták kordában tartani a korábban a donor szervezetében kellően féken tartott, agreszszív daganatsejteket, amelyek a
donor melanómáját eltávolító műtétet követően 16 éven keresztül
nem okoztak klinikai tüneteket,
egy békés egyensúlyi állapotban
szunnyadtak a veséjében, nem értek el észlelhető nagyságot. Végül
a harmadik „E” betű az „escape”
avagy elszabadulás, amely
során a daganat kijátssza
az immunrendszer éberségét. Ez jellemzően alacsony
immunogenitású
vagy
immunoszupresszív kapacitással rendelkező daganatok
esetében fordul elő.
Az „escape”-re, azaz az
immunrendszer ellenőrzése
alól való elmenekülésre a
daganatsejtek
számtalan
stratégiát fejlesztettek ki.
Nézzünk meg ezek közül
néhányat a minden bizonynyal temérdek, még feltáratlan stratégia mellett!
Elsőként említsük azt a jelenséget, amikor a ráksejtek
elveszítik az „azonosító cédulájukat”,
a tumorantigéneket. A tumorantigének olyan molekuláris célpontok, amelyeket a nyiroksejtek: T- és
B-limfociták felismernek, és ezáltal érzékelik a szervezetre leselkedő veszélyforrást. Viszont ha a daganatsejtek „levetik” a célpontokat, akkor „láthatatlanokká” válnak az immunrendszer bizonyos
része számára.
Sajnos az így elvesztett tu mor antigének elég ragaszkodók, és a
környéken található más, nem tumoros sejtekhez hozzákapcsolódnak. Ezáltal a levetett céltáblák
nagy galibát okoznak, mivel fals
célpontokat hoznak létre, egészséges sejteket jelölnek meg, amelyeket az immunrendszerünk normális esetben megkímélne a pusztítástól. Emellett az immunsejtek
kevésbé pontosan tudnak célozni,
és hiába érkezik meg a helyszínre a
harcra kész immunsejt, nem tudja
eldönteni, hogy kiirtsa-e a közelben lévő, szintén megjelölt egészséges sejteket, vagy hagyja őket

életben, viszont ekkor a daganatsejt is megmenekül. A bajt még tovább tetézi, hogy az oldékony
tumorantigének képesek direkt
megakadályozni bizonyos immunsejtek, így például a killer- („gyilkos”) T-limfociták és természetes
ölősejtek működését.
Az előbb említetteken kívül további ravaszságokkal is megpróbálnak a
daganatsejtek túljárni immunsejtje-

ink eszén. Olykor a véralvadás során képzett fibrinhálóval burkolják
be az „azonosító cédulájukat”, máskor
a tumorsejtek felismeréséhez szükséges egyéb fehérjék, kostimulációs
ingerek eltüntetése révén maradnak észrevétlenek az immunrendszer előtt.
Az utóbbi időkben a tu morimmu nológiai kutatás az escape
irányába fordult. A daganatból
kikerülő tumorantigéneket a
dendritikus sejtek (amelyek az
antigénprezentáló sejtek közé tartoznak), felismerik, majd bemutatják a limfocitáknak, amelyek
előtte alvó fázisban voltak. Az
antigénbemutatás létrejöttéhez számos kapcsolódási pontra van szükség. A daganat ezeken keresztül
próbálja elhárítani, hogy a T-lim focita felismerje, illetve az antigénprezentáló sejtlimfocita kapcsolatba is
beleszól a tumor.
Fiziológiás körülmények között a
stimuláció és a gátlás, fék egyensúlyban van, azaz egy aktivizált
folyamat után le kell „nyugodnia”

az immunrendszernek. Az im munon koló giai terápia hatásmechanizmusát talán úgy fogalmazhatnánk
meg, hogy a gyógyszer „kifékezi a
fékeket”.
Az utóbbi időben nagy áttörést
hoztak a PD- (programozott sejthalál) receptornak, illetve ligandjainak
(a receptorhoz kapcsolódó molekulák) gátlószerei, amelyek ezidáig
szinte minden rákfajtánál, a vérképzőszervi és egyéb daganatoknál is meglehetősen ígéretesnek bizonyultak a klinikai vizsgálatokban. Az új
terápiás irányzat azonban új
dilemmákat és kihívásokat
is hozott, és továbbiakat is
tartogat még minden bizonnyal. Új felismerés volt
például az, hogy amikor az
immunonkológiai szer alkalmazása során a daganat
mérete a képalkotó vizsgálatokkal követhetően megnő,
az nem a daganat progreszszióját, előrehaladását jelenti, hanem a tumor körül lévő szövet „nagyobbodik
meg”, mert immunsejtek
szövik be a rákot. A későbbiekben
ezt a hamis progressziót egy jelentős tu mor masszabeli csökkenés követi majd.
Mindazonáltal az onkológia új
irányzata, az immunonkológiai terápia nem szorította ki a korábban
alkalmazott tumorellenes terápiákat. Például a veserák kezelésében
az arany standardnak számító ti rozin kináz-gátlók és az új immunonkológiai szerek kombinációja adja
a legjobb eredményeket. Nagyon érdekes az is, hogy a sugárterápia mellett adott immunonkológiai szer esetén más, nem besugarazott területen
lévő áttétek méretének csökkenését
is megfigyelték már.
Összefoglalva az immunonkológiai
terápia nagy lehetőségeket rejt magában, amelyek kiaknázása egyelőre
még a jövő feladata. Természetesen,
mint minden gyógymódnál, itt is elkerülhetetlenül megjelennek különböző mellékhatások, de ezek kedvezően kezelhetők a kezdeti tapasztalatok alapján.
GLASENHARDT KATALIN
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LEVELEZ

L A P O K V Á R O S O K R Ó L É S FA L V A K R Ó L

LÁTÓKÉPES ÜDVÖZLETEK
A képeslap egy látható világ, mely szálldogál országról országra, és hozzátartozóink üdvözleteivel
közelebb visz minket a tartózkodási helyükhöz, mintegy részletes ábrázolást adva róla – 1897-ben
írták ezt a mondatot arról az új levelezési eszközr l, amely az 1870-es években jelent meg Európában,
és illusztrációival üzenetet is közvetített. Az utazásokról, üdülésekr l küldött lapok egyrészt jelzik,
hogy feladójuk gondol szeretteire, másrészt az ábrázolások révén az otthon maradottak számára is
lehet vé vált az ország és a világ megismerése.

(ZEMPLÉNI MÚZ
Herkulesfürd . 1898.

EUM, SZERENCS)

A

z elmúlt másfél évszázad képes
levelezőlapjai mára saját koruk
dokumentumaivá váltak. Általuk jól nyomon követhetők az egyes
települések változásai, és érzékelhető,
hogy az ott élők mit tartottak fontosnak bemutatni saját városukról, falujukról.
Magyarországon a szerencsi Zempléni Múzeum rendelkezik a legnagyobb
képes levelezőlap gyűjteménnyel,
amely napjainkban körülbelül egy millió darabot számlál. Ennek legnagyobb
része a városképi és tájlap, amelyet a
XIX. század végén „látóképes levelezőlap”-nak neveztek. Ilyen lapokat
őriz az Országos Széchenyi Könyvtár,
de a megyei és települési könyvtárak,
múzeumok helyismereti-helytörténeti
gyűjteményei is fontosnak tartják ezek
megőrzését, hiszen egy-egy falu vagy
város múltjából, épületeiről sokszor a
képes levelezőlap az egyedüli ábrázolás.
978
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Pöstyéni
fürd rekl
ám. 1900
(ZM

)

legkorábbi lapok még elsősorA
ban grafikai eljárásokkal készültek, de ezek az ábrázolások is

fontosak, hiszen a települések nevezetes épületeit örökítették meg. Az
eredeti fényképekről sokszorosított
lapok forrásértéke sokkal nagyobb,
mert ezek hűen rögzítik a városok
akkori állapotát, elsősorban középületeit, tereit és utcáit, amelyek hoz-
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zátartoznak múltjához. A lapokon nyomon követhetők a változások is: épületek megszűnése és újak
építése. Az első tájképes levelezőlapok főként litográfiákról (kőrajz)
készültek, előbb fekete-fehér, majd
színes kivitelben. Már az 1890-es
években igyekeztek minél több részletet ábrázolni a mozaiklapokon. A
magyar képeslapokon kezdetben a

korának meghatározásához is segítséget nyújt.
Képes Levelező-Lap című
XX. század eleje.
(BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR, EGER)
szaklap 1899-ben ismertette,
hogy addig Budapestről több mint
1800 féle, a többi településről mintegy 2500 fajta képeslapot készítettek. A hazai ismert, legkorábbi váOstorosi legén
yek aratókos
rosképes lapok
zorúval (BSK)
Fiumét, Pöstyént és Nagyszebent ábrázolták az 1890-es
évek elején.
A korai magyar
tájlapok sorában
jelentős számú az
üdülő- és fürdőhelyekről készült
képeslap, hiszen az
új levelezési eszköz
elterjedése szoros
kapcsolatban állt
az utazással, turisztikával és üdüléssel.
Ezeket 1900-ig zömében osztrák és német kiadók jelentették meg.
1899-ben a „Magyar
fürdők” bécsi képeslap sorozatban Bártfa, Szliács,
Tátrafüred, a budapesti
Lukács fürdő, Balatonfüred, Herkulesfürdő,
Buziás, Cirkve nica,
Egri képesl
ap.
Borszék, Trencsén,
1910-es év
ek
Teplice képeslapja ke(ZM)
rült forgalomba. 1900Szerencs látképe a cukorgyárral. 1903. (ZM)
ban viszont már Divald
Adolf bártfai fénykéhelységekről 2-3 részletet nyomtat- például a Gölnicbányát ábrázoló kép pész a Magas Tátra legszebb tájait és
tak egymás mellé a lap bal felső ré- alá a nemesfémbányászatáról híres fürdőhelyeit ábrázoló 118 féle képeslaszére, amely így a képeslap egyhar- települést jelképező csákányos bá- pot jelentetett meg. Magyarországon
a legdivatosabbak a felvidéki és erdémadát, felét foglalta el. Ekkor még nyász rajzát nyomtatták.
Az 1897–98-as években 4–6, sőt 8 lyi nyaralóhelyek, fürdők voltak. A
csak a fennmaradó üres felületre lehetett az üzenetet írni, mert a lap részletképből is állt egy-egy illusztrá- gyógyfürdők lapjain a panorámakéhátoldala a címzésre szolgált. A vá- ció, és már csak a lap jobb alsó sarkában pek mellett általános motívum a
rosrészleteket leggyakrabban szögle- maradt hely néhány üdvözlő szónak. gyógyforrás a fölé emelt ivócsarnoktes, kerek vagy ovális formában Ezért a XX. század első éveiben többen kal, a fürdőépületek, szállodák és étmontírozták egymás mellé, és a leg- javasolták, hogy a képes levelezőlapok termek, a teniszpálya a teniszező ventöbb esetben feliratok jelzik, hogy a címzési oldalán legyen helye az üzene- dégekkel, parkrészlet a pihenő üdüképeken milyen épületek láthatók. teknek, így a másik oldalra csak az il- lőkkel, és ritkábbak a fürdőcsarnok
Nem ritkán virág girland, illetve lusztrációk kerülhetnének. A címzési belsejét ábrázoló képek. Már a XIX.
több sávos hullámvonalas keretezés- oldal megosztását Angliában 1902-ben, század végén gyakoriak voltak azok a
sel látták el a képeket. A XIX. szá- Németországban 1904-ben engedé- humoros lapok is, amelyek a gyógyzad végén voltak olyan képeslapok lyezte a posta. Magyarországon 1905- fürdő jótékony hatását reklámozták.
is, amelyeken a város panorámája ben már megosztott hátoldalú képes- Ilyen az 1900-ban küldött pöstyéni
vagy részletei mellett a helységre jel- lapok készültek. A képeslapok hátol- képeslap, amely öt férfit ábrázol a
lemző alakok vagy korabeli népvise- dalának megosztása – mint korszak- korzón. Az első még mankóval érkeletbe öltözött emberek látszanak. Így határ – a dátum nélküli képeslapok zik, az őt követők hajlott háttal és
Kál-Kápolna vasútállomása
mozdonyba montírozva.
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Rakacai falukép. 1920-as évek (ZM)

görbebottal mennek, az utolsó pedig
gyógyultan és peckesen távozik. A Balatonon a legelső üdülőhelynek Füred
számított. Az 1898-ból ismert balatoni
képes levelezőlapokon láthatók a fürdőkabinokkal teli tórészletek a tetőtőltalpig felöltözött fürdőző nőkkel.
A fényképek alapján készült képeslapok már az 1890-es években megjelentek. A városkép mellett gyakran a településre jellemző termékeket is ábrázolják. Így megemlíthetjük a cseresznyékkel körülvett soproni utcarészletet, a
szőlőfürtökkel és hordókkal keretezett
egri városrészletet vagy a makói utcaképet egy hagyma rajzába montírozva.
Többek között Sátoraljaújhelyről készült olyan lap, amelyen az épületeket,
utcarészleteket egy lepke szárnyaiba
másolták. A századfordulón kedveltek
voltak a címeres városképi lapok.
A városokról és falvakról kiadott lapok tartalmi elemzése során feltárul
előttünk, hogy a települések mely részleteit ábrázolják leggyakrabban képes
levelezőlapokon. A századforduló Budapestjéről készült lapok jól tükrözik
azt a hatalmas változást, amely Pest,
Buda és Óbuda 1873-as egyesítése után
megkezdődött, és látványos építkezésekben nyilvánult meg. A főváros közigazgatási, államhatalmi funkcióinak
megerősödését a reprezentatív középületek sora jelzi. Természetes, hogy a képeslapok bemutatják a város jelképévé
is vált Dunát a hidakkal, a millenniumi ünnepségekre átadott épületeket. A
kulturális célú épületek (múzeumok,
színházak) és a kereskedelmi, vendéglátó létesítmények (szállodák, üzletek,
vendéglők) mellett számtalan képeslap
örökíti meg a bérpalotákat, utcaképe980
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ket a lüktető Belváros (Kálvin tér,
Kerepesi út, Nagykörút) forgalmát a
lovas kocsikkal, omnibuszokkal és
villamosokkal.
XIX. század utolsó évtizedétől
megszámlálhatatlan képeslap
készült az ország városairól és falvairól. Alig van olyan település, amelyről ne jelent volna meg valamely
részletét ábrázoló lap. A téma változatos, ugyanakkor jellemző, hogy
mit tartottak fontosnak bemutatni
településükről, illetve a vásárlók milyen témájú képes levelezőlapokat
kerestek. Minden esetben első helyen szerepelnek a történelmi nevezetességek, műemlékek. A vasútépítések és a nagyipar kialakulása mellett az urbanizációban nagy szerepet
játszott a modern polgári közigazgatási és bíráskodási rendszer, a pénzügyi élet fellendülése, valamint a
bővülő iskolahálózat. Így a megyeszékhelyek, de kisebb közigazgatási funkciójú városok képeslapjain gyakran szerepel a városés vármegyeháza, bírósági épületek,
takarékpénztárak és iskolák.
Természetesen a településkép szerves
tartozékai voltak a templomok és más
egyházi épületek. A mezővárosok középületei rendszerint a hatalmas főtér
körül találhatók, így a képeslapok között is gyakori a főtéri – mely legtöbbször piactér is volt – részletek bemutatása. A szállodákat, vendéglőket és az
üzlethálózatot ábrázoló képes levelezőlapokat a tulajdonosok elsősorban üzleti és reklám célból jelentették meg. A
városképi lapoknak elmaradhatatlan
témája a vasútállomás, a laktanya és a
posta. A fontos középületekről megjelenő képeslapok rendszerint utcarészletet is megörökítenek az éppen ott álló
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emberekkel, elhaladó szekerekkel és
autókkal, s ez által jól szemléltetik a
mindenkori kereskedelmi és közlekedési viszonyokat. A képeken látható
boltok bejárata fölött sokszor a tulajdonos neve is olvasható.
A történelmi nevezetességű műemlékek mellett a középületek, utcarészletek
minden korszakban jellemzőek. A két
világháború között emelték az első világháborús emlékműveket, országzászlókat, s ezekről mint helyi nevezetességekről képeslapok is készültek. 1945
után az új lakótelepek, kulturális és szociális létesítmények, parkok, szobrok
egészítik ki a korabeli képeslap tematikát, és mutatják be a települések új arcát.
z ipari létesítményeket, gyárakat
és bányákat megörökítő képeslapok az 1880-as évek végétől ismertek.
Ezek ma már az ipartörténeti kutatások pótolhatatlan dokumentumai. Sok
esetben régen megszűnt vagy olyan kis
helyen működött üzemről tudósítanak,
amelyeknek ezek az egyedüli ábrázolásai. A gyár a településnek éppen olyan
nevezetessége volt, mint a templom
vagy még fontosabb, mert sok esetben
ettől vált országos hírűvé (például szerencsi cukorgyár, borsodnádasdi lemezgyár). A falvakról megjelent levelezőlapok is elsősorban a nevezetességeket (várrom, kastély, templom) ábrázolják, de gyakori a Hangya szövetkezet,
üzletek a közeli házakkal, orvosi lakás,
gyógyszertár, malom. A falu fölötti
magaslatról készült felvételek a település panorámáját mutatják. Általános a
fő utcai látkép a templommal vagy
utcarészlet egy-egy bolttal, az előtte
álló emberekkel, szekerekkel. A falvak közül egy rakacai képeslapot
emelek ki, amely a két világháború között készült a görög katolikus templomról, de több értékes információt is
tartalmaz. A templom előterében a
domboldalon épült lakóházak zöme
szalmával lépcsőzetesen fedett, és van
közöttük archaikus típusú, a legszegényebb családokra jellemző szoba, pitvar
beosztású ház is. Az előtérben korabeli
öltözetben a falusiak nagy csoportja
látható felnőttekkel és gyerekekkel.
Néprajzi kuriózum, hogy két asszony
sulykolófával vásznat mos a kőgáttal elrekesztett patakban. Ugyancsak egyedülálló az egri külvárosok parasztaszszonyai által használt melegvizi mosodáról készült lap.
PETERCSÁK TIVADAR
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BEFEKTETÉSI ALAPOK
em meglepő, hogy a megtakarítók, befektetők az
utóbbi időben átcsoportosították befektetési állományuk szerkezetét, ugyanis az infláció és a jegybanki
alapkamat a nullához közelít. Emiatt a bankbetétek alig
hoznak kamatbevételt, mert ha a pénzmozgatással kapcsolatos költségeket és még a kamatra rárakódó adókat (15%-os
SZJA és 6%-os EHO) is levonásba helyezzük, akkor a nettó,
kézzel fogható kamat szintén alig több a nullánál. Ilyen helyzetben a már korábban is elterjedt és népszerű befektetési
alapok még nagyobb figyelmet kapnak, igen sok pénz
áramlott és áramlik ezekbe, ugyanis egyik-másik, kellő
gondossággal kiválasztott ilyen alap lényegesen többet hozhat a konyhára, mint a bankbetét, legalábbis a múltbéli hozamok ezt mutatják.
De mi is a befektetési alap? Egy olyan pénzalap, amelybe a
befektetők azért teszik be a pénzüket, hogy az alapkezelő
azt az engedélyezett és jóváhagyott befektetői információkban meghatározott módon kezelje, fektesse be és a költségek
levonása után a befektetőt a befektetési alapjegyek árfolyam
emelkedésében megtestesülő hozamban részesítse. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a befektető átengedi pénze
kezelésének feladatát, mert úgy véli, hogy az alapkezelőnek
nagyobb a szakértelme, tapasztalata, tudása, hatékonyabb a
kockázatkezelése és így az olyan eszközökben is tud pozíciókat felvenni, amelyek egy magánszemély számára nem
vagy csak komplikáltan vagy lényegesen magasabb költségekkel lennének elérhetőek (például
éldául
ldául nemesfémek, nyersanyagok, egzotikus kötvények, részvények). A befektetési
alapjegyek vásárlása előtt néhány kiemelten fontos információra feltétlenül figyelnünk kell. Egyik ilyen a megfelelő
alapkezelő kiválasztása, hiszen ő fogja a mi pénzünket kezelni. Mivel egy alap általában nagyon sokféle eszközosztályba fektethet, fontos eldönteni, hogy befektetési politikája alapján milyen kategóriájút, hagyományosat vagy speciálisat választunk-e. A hagyományosak között megkülönböztetünk pénzpiaci, kötvény, vegyes és részvényalapokat.

N

A VILÁG PÉNZEI

Maláj ringgit

A speciális alapok ezek lehetnek: árupiaci, abszolút hozamú,
tőkevédett, származtatott és ingatlanpiaci alapok. Ez az osztályozás is mutatja, hogy az egyes alapok befektetéseik során
milyen mögöttes kockázati kitettséget vállalnak. Egy pénzpiaci alap, amelynek eszközei bankbetétben vagy államkötvényben vannak ugyanis bizonyosan kisebb kockázati kitettséget jelent, mint egy olyan részvényalap, amely zömében feltörekvő országok részvényeit vásárolja meg. Egy alap
kiválasztásánál a kockázatosság megértése és a saját kockázattűrő képességünk átgondolása ugyancsak fontos szempont. Ehhez tartozik a befektetési időtáv eldöntése is, hiszen
mindegyik alap befektetési politikája ajánlást fogalmaz meg
arra, hogy mennyi időre (néhány hónap, 1-2 év vagy akár
3-5 év) válasszuk azt, hogy az elvárt, meghirdetett hozamszintet az alap elérje.
Fontos néhány technikai feltétel megértése is, ugyanis az
alapkezelő különféle költségeket számol fel, ezek egy része
őt illeti meg munkájáért (alapkezelési, forgalmazási, sikerdíj), de ő számolja fel a nem őt illető költségeket is (letétkezelési, felügyeleti díjak). Ha pénzügyi szolgáltatónknál szabad
pénzeszközeinkből befektetési alapjegyet vásárolunk, akkor
értékpapírszámlát kell nyitnunk, e számlának értelemszerűen van számlavezetési díja is, továbbá az alapjegy vásárlásnak
van költsége és visszaváltáskor visszaváltási költsége is. Néhány alap kiköti, hogy meghatározott idő előtti alapjegy
visszaváltásnak külön büntető költsége is van. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy például, ha egy ingatlanalapból egyidejűleg
sokan vennének ki pénzt az alapjegyek eladásával, akkor lehetetlen az alapba befektetett ingatlanokat rövid idő alatt eladni. Az alapkezelő a tájékoztatójában kiköti a forgalmazással kapcsolatos időkorlátokat is: vételkor és eladáskor melyik
nap árfolyama az irányadó, illetve visszaváltáskor a megbízás napjához képest hányadik napon kerül az ellenérték a fizetési számlára.
Míg egy lekötött bankbetétnél vagy a visszaváltásig tartott
állampapírnál pontosan kiszámolható, hogy mennyi is lesz a
kamat, addig a befektetési alapoknál ez nincs így. Ugyanis a
befektetési alapjegyek múltbéli árfolyamának alakulása csak
támpont ahhoz, hogyan sáfárkodott az alapkezelő a rábízott
vagyonnal, jó vagy éppen kockázatos döntéseket hozott-e
az egyes befektetések során a vizsgált időszakban. Hogy a
jövőben is így lesz-e ez, arra nézve nincs biztos fogódzkodó
és ezt a kitételt mindegyik alapkezelő a befektetőknek szóló
információkban kiemelten alá is húzza: a múltbéli hozamokat nem lehet irányadónak tekinteni a jövőre nézve! Döntéshozatal előtt nagy segítség, hogy a BAMOSZ (Befektetési
Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége)
egy nagyon igényes és sok információval ellátott, naprakész
honlapot működtet. És a legnagyobb alapkezelők hozamszámoló és alap-összehasonlító internetes alkalmazásai is
ügyesek a legjobb alap vagy alapok kiválasztásához.
PALLA GÁBOR
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AUGUSZTUS

Épp, hogy elkezd dött a csillagászati nyár,
a nappalok máris rövidülnek, azonban ez
egyel re még alig észrevehet . A hónap
során körülbelül egy órával n

az

éjszakák hossza. Nézzük, milyennek
látjuk az eget augusztus 15-én 21
órakor, a kora esti szürkületben!

ugat felé nézel dve a jellegzetes alakú
Oroszlán csillagképet találjuk, legfényesebb csillaga a Regulusz (Király csillag). Kissé
északabbra fordítva tekintetünket, a látóhatár
felett nem sokkal a Hiúz és Zsiráf, magasabbra
pedig a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és Kis Medve
(Kis Göncöl) helyezkednek el. Déli irányban a Sz z,
a Mérleg és a Skorpió követik egymást az állatövben.
A vöröses szín Mars most éppen a Sz z csillagkép
fényes csillaga, a Spica közelében figyelhet meg. Nem
messze t le, a Mérlegben a Szaturnuszt találjuk. Mindkét
bolygó a távcsöves bemutatók f célpontjai lehetnek. Fejünk
felett a Sárkány, Herkules, Északi Korona és az Ökörhajcsár
ragyognak. Az Ökörhajcsár legfényesebb csillaga az Arkturusz,
A csillagos
figyeljük meg, hogy a Nagy Göncöl rúdjának íve éppen rá
ég augusztus 15-én
mutat! Keleten egyre magasabbra emelkednek a Nagy Nyári
21 órakor
Háromszög csillagai, a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban,
valamint a Vega a Lant csillagképben. Délkeletre a halvány
csillagok alkotta Kígyótartó és
Pajzs pislákolnak. Északabbra
a Cefeusz, a Kassziopeia és a
Gyík csillagképek kereshet ek
a Tejút sávjában.
A Merkúr a hónap folyamán
megfigyelésre viszonylag kedvez tlen helyzetben van. A
Tyitov által készített kép a Földr
hónap elején közel egy órával
a Vosztok-2 ablakából
nyugszik a Nap után, 16-án van
legnagyobb keleti kitérésben.
Ezt követ en egyre inkább
belevész az alkonyat fényeGerman Tyitov forog abban a berendezésben, amelyikben
ibe. A Vénusz augusztus
a hirtelen gyorsulásokhoz szoktatják az rhajósokat
folyamán napnyugta után
Felkészülés az els
látható a nyugati látóhatár közelében.
egynapos rutazásra
Láthatósága továbbra sem igazán jó,
b háromnegyed órával nyugszik a Nap
után. Fényessége -3,9 magnitúdó, lassan
csökken. A Mars el retartó mozgást végez
a Mérlegben, majd a Skorpióban. 21-27-e
Bélyeg a legfiatalabb
között a Kígyótartó csillagkép sarkát is
rhajósról
keresztezi (ez nem állatövi csillagkép). Az
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éjszaka els felében látszik, éjfél el tt nyugszik. Fényessége
tovább csökken, -0,8 magnitúdóról -0,3 magnitúdóra. A Jupiter
el retartó mozgást végez az Oroszlán, majd 9-t l a Sz z csillagképben. Az esti nyugati ég felt n égiteste. A hónap elején még
b másfél órával a Nap után nyugszik, napnyugta után kereshet
a nyugati horizont közelében. A hónap végén már alig negyven
perccel a Nap után nyugszik, így lassan belevész az alkonyat
fényébe. Fényessége -1,7 magnitúdó. A Szaturnusz 13-ig hátráló, majd ismét el retartó mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. Éjfél körül nyugszik, addig a délnyugati ég alján
látszik, fényessége 0,4 magnitúdó. Az Uránusz kés este
kel, az éjszaka nagyobb részében látható. A Neptunusz
az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében szintén a
Vízönt ben kereshet . Az égbolton még jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes
csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban már csillagtérképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.
Éppen 55 évvel ezel tt,
1961. augusztus 6-án
German Tyitov végA Merkúrt a hónap elején
figyelhetjük meg

rehajtotta az els , egy
napot meghaladó rrepülést. Négy hónappal
Gagarin történelmi, 108
percig
tartó
rrepülése után Tyitov a szovjet
Vosztok-2 fedélzetén az els
ember volt, aki egy egész napot
eltöltött a világ rben. Az egynapos
rutazás mellett szóló döntés részben
szükségszer volt – a Vosztok a pálya
hajlásnak és a Föld forgásának együttes következményeképpen a start
után néhány órával a kabin már nem
szovjet terület fölött repült. Az rrepülés tervez inek ezért a legfeljebb
három Föld körüli fordulatos, és az

TUDTA-E?

A parallaktikus elmozdulás egy
viszonylag közeli tárgy helyzetének
látszó változása a sokkal távolabbi
háttér el tt, amint a megfigyel helyzete változik. Amikor a megfigyel
két fényképet készít egy közeli csillagról a föld keringési pályájának két
átellenes pontján, a csillag pozíciója
kissé elmozdul a csillagháttérhez képest. Amikor a megfigyel
megméri ennek az eltolódásnak a nagyságát, a földpálya átmér jének ismeretében a trigonometria segítségével kiszámíthatja a
csillag távolságát. A legutóbbi id kig csak olyan csillagokra tud-

rrepülése után Tyitov – több más rhajóssal
együtt – berepül pilótává képezte át magát

egész napos küldetés között kellett
választaniuk. Volt azonban a döntésnek egy tudományos oka is, senki
sem tudta ugyanis, milyen hatást
gyakorol a tartós súlytalanság
az emberi szervezetre. Az egynapos repülés elegend en hosszú
ahhoz, hogy az rhajós egyen és
aludjon a súlytalanságban, továbbá meg lehet figyelni, miként birkózik meg a pszichológiai feladattal. Amikor Tyitov megpróbált aludni,
tengeribeteg lett. Az evéssel és ivással viszont nem volt problémája, rövid
id re még az rhajó irányítását is átvette,
és fényképez gépével megörökítette a kabinablakból látható tájat. German Tyitov mindöszsze egy hónappal 26. születésnapja
el tt repült fel a világ rbe, így mind
a mai napig a legfiatalabb rhajós.
Repülése után világszerte ismerté
vált, a Kreml propagandistái pedig
világkörüli útra küldték.

L. H.
ták alkalmazni ezt a módszert, amelyek legfeljebb néhány száz fényévére vannak a Földt l, mert a távoli
csillagok elmozdulása túlságosan
kicsi a mérési pontossághoz képest.
Ám amikor kifinomult m szereket
alkalmaznak egy m holdon, sokkal nagyobb pontosság érhet el:
ilyen m szereket vitt magával a
Hipparcos m hold, így a földt l több ezer fényévre lév csillagok
távolságát is kiszámíthatták. Még távolabbi csillagok parallaktikus
elmozdulása olyan elenyész en kicsi, hogy más módszereket kell
alkalmazni távolságuk megállapítására.
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Fejtör

rovatunk

feladványai

Olvasóink általános feladatmegoldó képességét teszik próbára.
A kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek
egymásra, mindegyik más és
más készség fejlesztésére vagy

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai

1. fejtör – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás: SZILVESZTER
(A felsorolt férﬁnevek vége egy-egy önálló, másik férﬁnév,
kivéve a Szilveszter, amelynek a vége n i név: Szilveszter –
Eszter; Dávid – Vid, Alajos – Lajos, Ulászló – László, Vince
– Ince, Adalbert – Albert, Botond – Ond.)

tesztelésére alkalmas. A helyes

2. fejtör – Schramkó Irén feladványa

megoldásokat jöv heti számunk-

Megoldás: 8
(A hét nap bet jegyeinek számát írtuk le az óramutató járása
szerint: hétf =5, kedd=4, szerda=6, csütörtök=9, péntek=6,
szombat=7, vasárnap=8.)

ban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

3. fejtör – Maksa Marietta feladványa:
Megoldás: A tetris játékhoz hasonlóan oszloponként
az els és második sorban szerepl elem egymásra illesztése
adja a harmadik sor elemét.

3. fejtör – Romhányi Dóra feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

2. fejtör – Tilki Csaba feladványa

A régészek találtak egy sérült k táblát,
amibe a készít i belevésték az aktuális dátumot.
Mikor készült a k tábla?
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Melyik háromnézeti rajzból nem lehet
– a példának megfelel en – térbeli alakzatot készíteni?
(A nem látható éleket szaggatott vonal jelzi.)

ADATOK ÉS TÉNYEK
A lakhatás költségei

A Központi Statisztikai Hivatal 2015-ben
végrehajtott harmadik – az 1999. és 2003.
évit követő – lakásfelmérése az utóbbi tíz év
jelentős lakásszektorbeli változásait térképezte fel: az első nagy lakáspiaci konjunktúrát (2005), majd az azt követő válságot, mely
olyan problémákat hozott magával mint a
lakáshitelezési krízis, a szinte megszűnő újlakás építés, a lakáspiac befagyása vagy egyes
területeken a lakások elértéktelenedése.
Egy átlagos lakás fenntartásának havi költsége 2015-ben 40 ezer forint volt, ami a háztatások jövedelmének 22%-át jelentette. Budapesten egy átlagos lakás fenntartása 6 ezer
Lakásfenntartási költség a háztartási jövedelmi tizedekben
forinttal többe került, mint egy községben
vagy egy városban. Majdnem a kétszeresét
költötték – vélhetően jóval magasabb színvonalú – lakásuk fenntartására a legmagasabb
jövedelmi tizedbe tartozók a legalacsonyabb
tizedbe tartozókénak, de ez jövedelmüknek
kisebb hányadát kötötte le. A magánbérleti
lakások fenntartási költsége volt a legmagasabb, átlagosan 75 ezer forint, az önkormányzati lakásoké csak 44 ezer, míg a saját
lakásban lakóké csak 38 ezer forint. A felmérésben megkérdezettek 32%-a úgy nyilatkozott, hogy ezeknek a kiadásoknak a kifizetése nem jelent gondot számára, 68%-uknak
azonban megterhelést jelent mindig, illetve
időnként. A három vagy több gyermeket neLakáshitelek törlesztése a háztartási jövedelmi tizedekben
velő háztartások 38%-ának volt folyamatos
megterhelés a lakhatási költségek előteremtése. 2015-ben a háztartások 15%-ában – 575 ezer ház- a devizahitelesek aránya csökken. Ez a jelenség a társatartás – fordult elő az utóbbi 12 hónapban, hogy nem dalmi státus szerinti vizsgálatnál is tetten érhető: a matudták időre befizetni a lakbért, a hiteltörlesztést, a köz- gasabb státusúak gyakrabban vettek fel hiteleket, de
üzemi díjat vagy közös költséget. A hátralék keletkezése ezeknek kisebb része volt devizahitel. A devizahitelesek
gyakoribb volt az alacsonyabb komfortfokozatú, aránya a három- és többgyermekeseknél és a gyermektetöbbgyermekes, alacsonyabb jövedelmű háztartásokban. leneknél haladja meg az átlagos szintet. A hitelek 68%-át
2000 óta 690 ezer háztartás vett fel összesen 760 ezer, fizették még 2015-ben, 15%-uk már lejárt, 10%-ukat
1 millió forintot meghaladó összegű lakáscélú hitelt. A végtörlesztették. A megkérdezett hitelesek 2%-a elmagyermekes házaspárok hitelfelvétele kiugróan nagyará- radásokkal fizetett – 15 ezer hitel –, 35 ezer hitelt nem
nyú volt, több mint harmaduknak volt lakáshitele. A tudtak törleszteni a fennálló tartozás ellenére. A hitelt
2015. évi megkérdezés időpontjában 560 ezer háztartás- felvevők ötöde kapott valamilyen fizetési könnyítést (átnak volt még valamilyen lakáshitele, ezek 68%-át építés- ütemezés, törlesztési halasztás, kamatmérséklés, tartozás
re vagy vásárlásra, a többit felújításra, korszerűsítésre elengedése). A 2000 óta felvett hitelek 57%-a volt forint,
vették fel. A havonta visszafizetendő részlet átlagosan 47%-a deviza (túlnyomóan svájci frank) alapú. Az árfo45 ezer forint volt. A lakáshitelt felvettek aránya a ház- lyamgátba a devizahitelesek közel harmada szállt be.
tartási jövedelem emelkedésével nő, ezzel párhuzamosan
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ
Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-40-56-56-56 (kékszám), fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt.
Hírlap Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu vagy az
eshop.posta.hu honlapon, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Hogyan születnek
a kreatív ötletek?

University of Haifa kutatásában
A
tárgyilagos bizonyítékot mutattak föl arra nézve, hogy a kreatív
ötletek az asszociatív agyterület és a
racionális agyterület közötti erős
kapcsolatnak köszönhetők.
Eredeti, kreatív ötlet születéséhez
az agy két, teljesen különböző területének kell egy időben aktívan
működnie: az asszociatív, spontán
rendszernek és a normatív, konzervatív rendszernek – eredményezte a
University of Haifa kutatása.
A kutatók azt a végeredményt
szűrték le, hogy a kreatív gondolkodás „visszacsatolásokat és egyensúlyokat” kíván. A kutatás Naama
Mayseless doktori disszertációjának
részét képezte, a szupervizorok a
University of Haifa Pszichológia
Tanszékéről Simone Shamay-Tsoory,
és Ayelet Eran (Rambam Medical
Center) voltak.
A kutatók szerint a kreativitás az a
képességünk, hogy új és eredeti módon gondolkodjunk egy-egy probléma megoldásakor. De nem minden
eredeti megoldás számít kreatívnak.
Ha az ötlet nem teljesen alkalmazBiztonságosan
együttm köd robotok

robotellenőrző szoftverek legA
újabb generációját fejlesztették ki
a közelmúltban az ABB cég kutatói.

ható, akkor nem számít kreatívnak,
csupán olyannak, ami ésszerűtlen.
A kutatók azt feltételezték, ahhoz, hogy egy kreatív ötlet szülessen, az agynak számos különböző – sőt, egymással ellentmondásos – rendszert kell aktiválnia.
A kutatás első részében a válaszadóknak fél perc állt rendelkezésére arra, hogy előálljanak egy
új, eredeti és váratlan ötlettel
arra nézve, hogyan lehet
adott tárgyakat használni. Azok a válaszok,
amelyeket nem gyakran
adtak, magas eredetiség pontszámot kaptak,
míg azok, amelyeket
gyakran adtak, alacsony
pontszámot kaptak. A
második részben a válaszadóknak fél perc állt
rendelkezésére arra, hogy
megadják a tárgyakat legjobban jellemző vonásokat és a
tárgyak legjobb leírását. A tesztek alatt minden résztvevő agyát
FMRI segítségével követték, hogy
rögzítsék az agyi aktivitásukat válaszadás közben.
Azon válaszadók körében, akiknek az eredetiség pontszáma magas

volt, a kutatók az asszociatív
területen találtak megnövekedett agyi aktivitást.

mint pozíció- és orientáció felügyelettel.
„A jó teljesítőképesség elérése érdekében a robotoknak olyan sebességgel kell

mozogniuk, amely meg felel az adott
alkalmazás kívánalmainak. A nagy
sebesség potenciális veszélyforrást jelent
a robot közvetlen közelében dolgozók

A SafeMove2 szoftvert az eddigieknél nagyobb rugalmasság és helytakarékosság jellemzi, és olyan csúcstechnológiát képviselő üzembe helyezési eszközökkel rendelkezik,
amelyek alacsonyabb összberuházási
költség mellett is nagy termelékenységet képesek biztosítani. Mindehhez egyedülállóan magas színvonalú
biztonság társul, amely szorosabb
együttműködést tesz lehetővé a robotok és a dolgozók között.
Elődjéhez hasonlóan a SafeMove2
is számos fejlett biztonsági funkcióval bír, így például biztonságos sebességhatár-beállítással, a nyugalmi
helyzet biztonsági monitorozásával,
biztonsági tengelytartomány, vala986
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Rodin: A gondolkodó

Ez az agyterület, mely magában
foglalja az anterior mediális területeket, főképp a háttérben dolgozik,
olyankor, amikor a személy nem
összpontosít – az álmodozáshoz hasonló állapotban van. A kutatók továbbá azt találták, hogy ez a terület
nem egymagában működik olyankor, amikor eredeti választ adott
a személy. Az eredeti válasz születéséhez még egy terület működött
együtt az asszociatív területtel, az
adminisztratív ellenőrzés központja. Ez egy konzervatívabb központ,
mely a szociális normákhoz és szabályokhoz igazodik. A kutatók azt
is kimutatták, hogy minél erősebb a
kapcsolat – tehát minél inkább párhuzamosan dolgozik ez a két terület
– annál nagyobb mértékben eredeti
a válasz.
„Egyrészt biztos, hogy szükség van egy
olyan területre, mely kitermeli az újító
ötleteket, ám másrészt szükség van egy
olyanra is, amely értékelni tudja, hogy
ezek az ötletek mennyire alkalmazhatók és ésszerűek. Ami a kreativitást
eredményezi: az agynak az a képessége,
hogy ezt a két területet párhuzamosan
működtesse. Valószínű, hogy az emberiség leg fenségesebb alkotásait olyan emberek hozták létre, akiknek kivételesen
erős kapcsolat állt fönn az agyuk e két
területe között” – összegezték a kutatók.
(University of Haifa)
számára. Korábban védőkerítések és
ketrecek segítségével választották el a
dolgozókat a géptől, így biztosítva az
emberek veszélyzónán kívül tartását”
– mondta Hui Zhang, az ABB Robotika szakembere. „A SafeMove2
az adott alkalmazás igényeinek figyelembevételével szabályozza a robot
mozgását, s ennek köszönhetően a robotok és a kezelők egymáshoz közelebb dolgozhatnak.”
A SafeMove2 leegyszerűsíti a termelési szcenáriókat és olyan eszközöket kínál, amelyek a gyorsabb
telepítés és érvényesség-ellenőrzés
érdekében felgyorsítják az üzembe helyezési munkafolyamatot.
A SafeMove2 a biztonsági terepi
busz (field bus) kapcsolatot integrálja az ABB IRC5 robotvezérlő termékcsaládjába, valamint az
IRC5 Single, Compact és Paint
vezérlőkbe.
(Forrás: ABB)

Történelmi meditációs kert
Wachauban

z osztrák Duna-kanyar, a Wachau
A
egyik fő látványossága Aggstein.
A folyó hirtelen elkeskenyedő völgye
fölé magasodó sziklára épült, s pazar
kilátást nyújtó várromot rengeteg kiránduló és túrázó keresi fel. Kevesebben tudják azonban, hogy a vár alatti
völgyben, Aggsbach falucskában egy
különleges kolostor épületegyüttese
bújik meg, amely a közelmúltban látványos történelmi emlékhellyel, egy
meditációs kerttel bővült.
A karthauziak gótikus stílusban
épült aggsbachi kolostorát 1380-ban
alapították. A Dunába torkolló patak
völgyében fekvő területüket erődszerű fallal vették körül, amelyre
azonban békét és derűt sugárzó kis
vigyázótornyokat emeltek. A falon
belül élték a szerzetesek csendre, befelé fordulásra és szemlélődésre alapuló életüket. A kolostor ugyanakkor a környék egyik gazdasági központja lett, különösen gyógynövény-

épültek, két évszázad alatt azonban
teljesen eltűntek, így elrendezésüket
csak aprólékos régészeti feltárás tudta
rekonstruálni. Ezért a kolostor műemléki helyreállítása során a szerzetesi
házak és kiskertek újjáépítése nem kerülhetett szóba. A házacskák építészeti jellegének érzékeltetésére azonban
különleges kertépítészeti megoldást

Egy megmentett cellabels : imádságos sarok

Rálátás a karthauzi kolostorra, el térben a meditációs kertecskékkel (A SZERZ FELVÉTELEI)

és likőrkészítése volt jelentős. A rend
életében, így Aggsbach történetében
is II. József uralkodása hozott tragikus fordulatot, aki az elmélkedésre
és elmélyülésre alapított rend működését ellehetetlenítette.
Ekkor indultak pusztulásnak a kolostor területén emelt aprócska cellaépületek. A kis házacskák a karthauziak mintakolostora, a francia La
Grande Chartreuse mintája alapján

választottak: az egykori alaprajzzal
megegyező helyekre, a cellák emlékére kis meditációs pavilonokat emeltek,
a teret zöld sövényekkel és futónövényekkel tagolva, ahol a látogatók megmegállva érezhetik át az elmélyülés és
szemlélődés lelkiállapotát. Az egy éve
kezdődött, s idénre kiteljesedett műemléki kertfelújításról ősszel konferenciát is rendeznek Aggsbachban.
GÓZON ÁKOS
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ÉT-ETOLÓGIA
Zsírok és cukrok –
ami a csimpánznak kell

ajon milyen eledelt részesítenek
V
előnyben egy faj egyedei? Egyszerű kérdés, amit azonban – különösen a vadonban – nem is olyan
könnyű megválaszolni. Ugyanis az,
hogy mondjuk a csimpánzokat leggyakrabban itt vagy ott látjuk táplálkozni, lehet annak is a következménye, hogy egyszerűen azt eszik, ami
épp a legkönnyebben elérhető vagy a
legnagyobb bőségben terem. Azt,
hogy bizonyos táplálékféleségeket
valóban preferál-e az egyed, abból
tudnánk megállapítani, hogy hajlandó-e aktívan megkeresni, megszerezni a kérdéses eledelt akkor is, ha

rendelkezésre állnak könnyebben
elérhető alternatív táplálékforrások is.
Az afrikai Elefántcsontpart őserdei környezetében 9 hónapon
keresztül folyamatosan követték
öt nőstény csimpánz mozgását,
megfigyelve, hogy az állatok
mennyire célirányosan haladnak
a gyümölcsöt érlelő fák között.
Mivel az egyes gyümölcsfélék
eltérő időszakban érnek, és a fák
elszórtan találhatók a területen, a
megfelelő táplálkozó terület megtalálása nem könnyű feladat. A
csimpánzok irányváltoztató döntéseit kiértékelve azt az eredményt
kapták, hogy az egyedek mintegy
terv szerint haladtak fától fáig, az
irányt úgy választva meg, hogy
minél egyenesebb vonalban érkezzenek el a következő gyümölcsfáig. Döntéseiket a gyümölcsök
esetlegesen szállongó illata, illetve

társaik viselkedése nem befolyásolta. Ehhez nyilvánvalóan elképzeléssel kellett rendelkezniük a terület
tápláléklelőhelyeiről, beleértve azok
típusát, minőségét, és a gyümölcs
érési idejét is. A csimpánzok választásában leginkább az adott gyümölcs
minél magasabb zsír, illetve cukortartalma volt döntő – ebben a tekintetben hasonló ízlésről tanúskodva,
mint a csokoládékedvelő emberiség.
PONGRÁCZ PÉTER

Hulladékok útja
az Északi-sarkvidékre

ét év alatt ér el az Északi-sarkviK
dékre a Nagy-Britannia körüli
vizekbe kerülő műanyag hulladék,
amely súlyosan károsítja a törékeny
sarkvidéki környezetet – állapították
meg a kutatók.
„Az óceáni áramlatok futószalagként
szállítják el a nagy-britanniai műanya
szemetet északra, amely feltehetőleg a
legrosszabb hely, ahová ezek a hulladékok jelen pillanatban kerülhetnek”
– mondta Erik van Sebille, az Imperial College London oceanográfusa.
Hozzátette, korábbi becslések szerint
legkevesebb 1 trillió darab műanyag
hulladék fagyott bele az arktiszi tengeri jégbe az elmúlt évtizedekben,
ami azt jelenti, hogy a területen még
a jól ismert csendes-óceáni szeméttakarónál is koncentráltabban van
jelen ez a fajta szemét. Mivel a klímaváltozás miatt az Északi-sarkvidék gyorsan melegszik, a jégsapkák
olvadnak, s az ily módon kiszabaduló szeméttömeg óriási nyomást gyakorol a helyi állatvilágra.
A szakemberek szerint jelenleg öt
trillió darab műanyag szemét úszkál a világ óceánjaiban. Egyre több
bizonyíték támasztja alá, hogy az
óceánokba jutó műanyag elfogyasztása közvetlen hatással van az állatok
egészségre: a fiatal halak éheznek,
988
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az osztrigák nem szaporodnak, a
madarak teste elnehezedik. A műanyagokban lévő vagy az általuk elnyelt kemikáliák további ártalmakat
jelentenek. A táplálékláncon keresztül pedig mindez az egész ökoszisztémára hatással van.
A friss eredményeket a brit The
Royal Society július közepi nyári
tudományos kiállításán ismertették Londonban. A mutatók szerint
a Nagy-Britannia körüli vizekbe
kerülő műanyag hulladék két év
alatt érkezik meg az Északi-sarkvidékre, ahol aztán évekig kering
körbe-körbe. Egy 2015-ös vizsgálat
műanyag részecskéket mutatott ki
a Jeges-tengerben található Spitz-

2016/31

bergák szomszédságában, ám a
hulladék forrását nem tudták megállapítani. „Most megtudtuk, hogy a
szemét nagy része Nagy-Britanniából
és feltehetőleg általában ÉszaknyugatEurópából származik”– mondta van
Sebille.
A szakember szerint a tengerbe kerülő műanyag hulladékokkal szembeni harcot több fronton célszerű
vívni: fejleszteni kell a szennyvíztisztító telepek szűrőberendezéseit,
a szemétlerakókat világszerte el kell
távolítani a part menti területekről
és olyan műanyag termékeket kell
gyártani, amelyek képesek lebomlani az óceánban.

(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adta ki magyar nyelven Gábor
Dénes: Találjuk fel a jöv t! cím könyvét. Ez alapján kérjük a „trilemmát”,
azaz a három f veszély megnevezését, amely a könyv szerz je szerint
fenyegeti a civilizációt. A megfejtést beküld k között a kötet 5 példányát
sorsoljuk ki.
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második
hét keddje, 2016. augusztus 9-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. Kérjük, hogy a megfejtést e-mailen beküld k
postai címüket is adják meg a nyeremény kiküldése végett.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22.
heti számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i egy 140 éve született, Nobel-díjas orvos nevét adják meg.
A név megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik f veszély. 10. Batyujával elinduló. 11. Mesekezdet! 12. Fél zsák! 13. Folyó és síkság Olaszországban. 14. Rendszertani fogalom; genus. 15. A másik f veszély. 18. Néma alak! 19. Csermely. 20. Illetve, röv. 21. A közelmúlt finn Forma–1-es autóversenyz je
(Mika). 23. Manneken-...; brüsszeli gyermekszobor, a város egyik jelképe.
25. Megalázóan kis fizetés. 26. Eme. 28. Egy ... fehér lovon; Palásthy
György rendezte film. 29. Fehéredik az arca. 30. A terbium vegyjele.
31. Közelre mutató szócska. 32. Zseblámpa áramforrása. 33. Túrázók
látogatta magaslat Lesenceistvándinál. 35. Zajos mulatozás. 37. Helység
Kassától nem messze. 38. Vallási ünnepi ajándék.
FÜGG LEGES: 1. A harmadik f veszély. 2. Hétvége! 3. Ókori
balkáni nép tagja. 4. Magas, félszeg kamasz. 5. Európa-kupa, röv. 6.

A HÓNAP KÉPE

Ázsiai ország, Katmandu a f városa. 7. Halogénelem. 8. A végein ég !
9. Ennek oldalához. 16. Fény z életmód folytatása. 17. A rejtekb l. 22.
Bevásárlóhely. 24. Járdát tisztít. 25. Ésszel felfogó. 27. Afrikai sivatag.
31. Ernácska. 33. Csep . 34. Vasabroncs fakeréken. 36. Dúdolni kezd!
A 28-as lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése:
MATHEMATICAL BRIDGE;: MACSKAAJTÓ; HIGANY. Zemplén
Gábor Áron: Törékeny spektrum cím könyvét (Typotex) nyerte: Dr.
Háromszéki Béla (Budapest), Márton Miranda (Eger), Dr. Sárosi
Magdolna (Budapest), Dr. Tófalvi Renáta (Veszprém) és Zakariás
Zoltán (Székesfehérvár). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt
postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

JÚLIUS
Virág István (ViragI@vireco.hu)
– Tölt dés – cím képe 28.
számunkban jelent meg a 887.
oldalon.
A színvilág a németalföldi piktúra aranykorát idézi. Gyakran festettek katedrálisbels t, a polgári
büszkeség maga építette Univerzum-modellnek tekintette. A
dómban épp úgy ül két megfáradt földi vándor, mint bármikor
a korábbi évszázadokban. Az
id tlenség hipnózisát mindöszsze a háttérben világító téglalapalakú kicsiny fényfolt töri meg:
egy számítógép vezérelte elektronikus képerny a színes üvegablakok napfény vezérelte hatalmas képerny i alatt. Tulajdonképp mindkett az ismeretterjesztés vizuális eszköze. (H. J.)

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

2016. augusztus 13.
Pótjelentkezési határid : 2016. augusztus 1.
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ÉT-IR ÁNY T
Dinasztikus kapcsolatok
A szegénység gazdagsága –
Lengyelország és Magyarország középkori női szentjei címmel nyílt kiállítás Krakkóban a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad keretében. A tárlat
helyszíne a város szívében, az Érseki Palota közvetlen szomszédságában található Ferences templom és kolostor kerengője.
A kiállítás átfogó képet ad a keresztény szegénység ideája hirdetésének és a keresztény élet középpontjába állításának időbeni és térbeni
keletkezéséről és elterjedéséről Itáliában és KeletKözép-Európában. Ábrázolja a magyar-lengyel
dinasztikus kapcsolatokat, illetve megmutatja,
hogy a szegénység keresztény követelményének megvalósításában Magyarországon, Lengyelországban az uralkodó elit nőtagjai jártak élen, akiknek döntő
többsége vagy a magyar királyi dinasztia tagja volt,
vagy rokonsági-házassági kapcsolatban állt a magyar királyi dinasztiával.
Az október 14-ig látható kiállításhoz színes katalógus
is készült, amely tanulmányokat tartalmaz a magyar és a
lengyel királyság szerepéről az európai kereszténység
alakulásában, a magyar-lengyel dinasztikus kapcsolatokról, a keresztény szegénység eszméjéről.

Tisztvisel b l kutató
Mit mondhat napjaink számára egy huszadik század
eleji Kongó-kutató? Torday
Emil, aki pályáját Budapesten
és Brüsszelben banktisztviselőként kezdte, de 1900-ban állást vállalt Kongóban.
Afrika egy életre rányomta bélyegét egész lényére, soha
többé nem tudott és nem is akart szabadulni ott szerzett
élményeitől: az afrikai emberek szeretetétől, kultúrájuk
csodálatától, a megismerés és megértés vágyától. Összesen csaknem tíz évet felölelő kongói tartózkodása alatt
fokozatosan vált gyarmati tisztviselőből tudományos
kutatóvá, harmadik útján a British Museum égisze alatt
szervezett tudományos expedíció vezetőjévé.
Világhírnevét az 1907-1909-es expedícióján a Sankuru
és a Kasai folyók medencéjében gyűjtött hatalmas néprajzi gyűjteménye, illetve angolul és franciául megjelent
tudományos könyvei és cikkei alapozták meg. Utolsó
expedíciója után Londonban telepedett le, ott vett részt
a tudományos életben Afrika kultúrájának feltárásával
és népszerűsítésével.
Négyezer tárgyat tartalmazó néprajzi gyűjteményének
zömét (körülbelül 3 000 darabot) a British Museum őrzi,
990



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 01 6/31
6/ 31

Bánsághy Nóra rovata
de a Néprajzi Múzeum büszkélkedhet a második legnagyobb Torday-anyaggal.
A Két kontinens egy lélekben című kiállítás Torday Emil közel ötszáz tárgyát mutatja be, azokon keresztül pedig megismerhető a banktisztviselőből lett
felfedező, előtérbe állítva zeneszeretetét, vadászszenvedélyét, barátságait, kutatási morálját. A tavaly év végén nyílt tárlat szeptember 25-ig látható a Néprajzi
Múzeumban.

Balatoni nyár
Az idős Szinyei Merse Pál az
I. világháború idején nem
juthatott el a családjával nyári birtokára, a mai Szlovákia
területén található Jernyére.
Pihenőhelyéül így Fonyódot
választotta, a Balaton-parti kikötővárosban a Velics-villát
bérelte ki maga és lányai, illetve unokái számára.
A művész végül két nyarat töltött Fonyódon családja
körében, és az itt tartózkodása idején összesen tíz képet
festett. Az 1916-ban készült fonyódi festményeket az
Ernst Múzeumban mutatta be, az 1917-ben született alkotásokat pedig a Nemzeti Szalon tárlatán. A korabeli
kritikusok egytől egyig elismerően beszéltek a hetvenes
éveibe lépett alkotó műveiről.
A magyar plein air festészet megteremtőjének e két
Fonyódon töltött kései nyaráról mesél a Fonyódi Múzeum új, Színcsodák álmodója: Szinyei Merse Pál
Fonyódon című kiállítása. A tárlaton augusztus 24-ig
láthatók az itt festett képek – többek között a Sárga Balaton, A Balaton a fonyódi partról, illetve a Kilátás Fonyódról című munkák – reprodukciói, valamint az akkor készült családi fényképek és a családtagok, barátok
által alkotott művek másolatai is.

Kortárs az utcán
Először rendeztek szabadtéri kiállítást a Kolosy
tér és a Nagyszombat utcai Amfiteátrum között
húzódó Óbudai Promenádon: az Óbuda Tárt kortárs
képzőművészeti gyűjteményből érkezett műalkotások a
számos közösségi teret összekötő sétány felső szakaszán
álló Vigalmi téren kaptak helyet.
Az Óbudán 26 éve működő T-Art Alapítványt azzal
a céllal hozta létre Tenk László festőművész és Tenk
Zsóka gobelinszövő, hogy segítsék a mai magyar képzőművészet hazai és külföldi megismertetését. Ennek
érdekében kiállításokat szerveztek, katalógusokat,
életműkönyveket jelentettek meg, s a céljaikkal egyetértő művészek adományaiból létrehozták az Óbuda
Tárt képzőművészeti gyűjteményt, amely mostanra
több mint 500 műtárgyat számlál. Ebből láthatunk
most válogatást augusztus 31-ig Óbudán, a szabad ég
alatt.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

Olimpiai vízi sportok

A XXXI. nyári olimpiai játékokat
2016. augusztus 5. és 21. között rendezik a brazíliai Rio de Janeiróban, ahol
306 aranyérem vár gazdára. A Riói játékokat 34 versenyhelyszínen bonyolítják le, a Deodoron kívül három különálló olimpiai egység lesz, így a Barra
nevű városrészben, a Copacabanán és a
Maracana kerületi stadionban.
Berlini kémjátszmák

A hidegháború idején Berlin a kémkedés paradicsoma lett. Az ország négyhatalmi megosztottságával és a szektorok kijelölésével az ott állomásozó csapatok is többet akartak tudni egymásról. Bár eredeti céljuk ekkor még főleg
a bujkáló náci tisztek felderítése volt,
azonban a szövetségesek baráti viszonyának elhidegülése a hírszerzőszolgálatokat is egymás ellen fordította.
Molekuláris
allergiadiagnosztika

Az allergia népbetegség, Magyarországon minden harmadik lakos érintett, egy-két évtized múlva a lakosság
50%-a lesz allergiás az előrejelzések
szerint. Az allergia diagnózisa ugyanakkor nem egyszerű. Egy új módszer segítségével azonban hamarosan nem csak
azt lehet majd a jövőben pontosabban és
gyorsabban kimutatni, hogy ki mire allergiás, hanem azt is, hogy mennyire.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT TÁRSULAT HETILAPJA

F szerkeszt : Gózon Ákos • Szerkeszt ség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 3278950; Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat • Felel s kiadó: Bojárszkyné Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím:
1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center Central Europe Zrt. • Felel s vezet : Lakatos Viktor
igazgatósági tag • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és
Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós,
Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy
László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor,
Marosi Ern , Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László,
Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezet k: Albert Valéria (földtudományok,
mez gazdaság), Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • Olvasószerkeszt :
Bódai Dalma • Tervez szerkeszt : Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • Szerkeszt ségi irodavezet :
Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és kéziratokért nem vállalunk felel sséget. •
El fizethet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-40-56-56-56-os kékszámon, faxon: 06-1-303-3440, e-mailben:
hirlapelofizetes@posta.hu, levélben: MP Zrt. Hírlap Igazgatóság, Budapest 1932, valamint a http://eshop.posta.hu
honlapon, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesít nél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein.
Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkeszt ségben is.
Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

PUB-I 117209

ÉLET

A hátlapon

Apró légivadász
A hajnali órákban figyeltem föl a hátsó
borítón látható védett apró légivadász
(Ischnura pumilio) hím példányára,
amely arra várt, hogy a felkelő nap első
sugarai felmelegítsék testét és szárnyra
kaphasson. A szitakötők rendjébe, az
egyenlőszárnyú szitakötők alrendjébe
(Zygoptera) tartozó egyedet Pannonhalma közelében, a Pándzsa partján sikerült lefotóznom. (A patakról szóló
cikkünk lásd lapunk 2016/24. számában – A szerk.)
Ellentétben az egyenlőtlenszárnyú
szitakötőkkel (Anisoptera), amelyek
nyugalmi állapotban a testükre merőlegesen széttárva tartják szárnyukat, az
egyenlőszárnyúak a potrohuk felett,
egymáshoz simítva pihentetik azokat. Ezért is nehéz észrevenni a nádszálakon, leveleken ezeket a rovarokat. A fotón megfigyelhetjük az apró
légivadászra jellemző ismertetőjegyeket: széles fején a távol ülő összetett
szemeket, közöttük a három pontszemet, hátrafelé nyúló izmos torszelvényeit, keskeny nyéllel ízesülő, külön
mozgó, üvegszerűen áttetsző szárnyát, mind a négynek a végén egyegy szárnyjeggyel. Tüskékkel tarkított lába nemcsak kapaszkodásra, hanem a zsákmány elkapására is alkalmas.
A repülést segítő vékony, a szárnynál
mindig hosszabb potroha végén levő
fogókészülék párzás közben a nőstény
torának megragadását szolgálja.
Ha a természetben megfigyeljük az
egyenlő- és az egyenlőtlenszárnyú szitakötőket, még több, a felépítésükből
adódó különbséget is észrevehetünk.
Az előbbieknek – mivel testük karcsúbb, szárnyuk törékenyebb – a repülésük is lassúbb. Zsákmányukat leszállva fogyasztják el, ellentétben nagyobb
testű „rokonaikkal”, melyek általában a
levegőben tépik szét áldozatukat. Látásuk szintén gyengébb, mint az
Anisopteráké, melyeknek a szeme szinte az egész fejüket beborítja.
Kép és szöveg: VÁRHELYI TIVADAR
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