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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudomá-
nyi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő 
cikkpályázatot hirdetett a doktoranduszi tanulmányai-
kat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg foly-
tató, vagy tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 
35 évesnél nem idősebb kutatóknak. A pályázat célja, 
hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudo-
mányok területén, illetve határterületein végzett kuta-
tásaikat, valamint azok tudományos hátterét és össze-
függéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat s tisztelt Pályázón-
kat, hogy a pályázatok elbírálása folyamatban van. Az 

Élet és Tudomány és a Természet Világa kategóriába ér-
kezett, egyaránt 12-12 darab, formailag érvényes pálya-
művet jelenleg az MTA TTK és a TIT által felkért zsű-
ri bírálja el. A bírálati munka Csépe Valéria akadémikus 
szakmai irányításával zajlik. A döntést a zsűri szeptem-
berben fogja meghozni.

A díjátadó időpontjáról, helyszínéről a díjazott pálya-
művek alkotóit közvetlenül értesítjük. A pályázat ered-
ményét mindkét lap ismertetni fogja.

A szerkesztőségek a díjazott és a díjazásban nem része-
sült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel törté-
nő egyeztetett szerkesztés után – megjelentetik. A pá-
lyázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben 
hozzájárultak cikkük online közzétételéhez is a lapok 
internetes változatában.

A SZerkeSZtőSéG

Kedves Olvasónk!
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	 Áldozatokra		
szükség	van

Egy kivételes személyiség utol-
só szavai voltak ezek. Otto 
Lilienthal 1896. augusztus 9-én 
Berlin mellett felszállt, majd 
15 méterről lezuhant egy saját 
maga által tervezett és épített 
kétfedeles siklógéppel, másnap 
meg is halt.

A repülés egészen korai idők-
től kezdve foglalkoztatta az ember 
fantáziáját. Gondolhatunk itt a mi-
tológiai Ikarosra, aki szintén az éle-
tével fizetett a kalandért, de említ-
hetjük a polihisztort, Leo-
nardo da Vincit, és az ulmi 
szabó, Albrecht Ludwig 
Berblinger sem hiányozhat 
a felsorolásból, amely a re-
pülés úttörőit veszi számba.

Lilienthal családjában nem 
ő volt az egyetlen, aki kora 
ifjúságától kezdve rajon-
gott a repülésért. Öccse, az 
egy évvel fiatalabb Gustav 
is megfertőződött ezzel a 
rajongással, és a két fivér 
már tizenévesen behatóan 
tanulmányozta a mada-
rak repülését. Később Otto 
Lilienthal ki is adta A ma-
darak repülése mint a repülés 
művészetének alapja című könyvét. 
Kezdetben a fivérek szárnyakat épí-
tettek, majd ezeket egyre tovább 
fejlesztve a mai sárkányrepülőkhöz 
hasonló, testsúlyáthelyezéssel kor-
mányozható szerkezetet alakítottak 
ki, amellyel Otto 1891-ben sikeresen 
felemelkedett a földről. 

Próbálkozásai során nagy tapasz-
talatra tett szert a siklórepülés te-
rén, több mint kétezerszer tett meg 
kisebb távolságokat a levegőben, és 
végül 1895-ben ő lett a világon az 
első sikeres vitorlázórepülő, aki ké-
pes volt irányítani a gépét. 

Henning Rosemann és Andreas 
Dillmann, a Német Légi és Űrrepü-
lési Kutatóközpont kutatói azt vizs-
gálták, vajon mennyire mozdította 
elő a repülés fejlődését a Lilienthal 
által tervezett 20 kilogramm súlyú 
szerkezet? Milyen ismeretekkel ren-
delkezett a német mérnök a stabilitás 
és kormányzás terén? És mi okozta a 
tragédiát?

Első lépésként a két kutató könnyű 
fűzfából és vékony anyagból az ere-
deti szerkezeti leírások alapján meg-
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zetet, amit a hollandiai Marknesse 
óriási szélcsatornáiban teszteltek. 
10 m/s szélerősség mellett a szer-
kezet meglepően jól teljesített. „Az 
adatok alapján első ránézésre nem lehet 
kritikus repülési tulajdonságokra követ-
keztetni” – jelentette ki Rosemann. 
További mérésekkel megállapítot-
ták, hogy a szerkezet siklás közben 
egy méter magasságvesztés mellett 
4 métert siklik vízszintesen. Ez nem 
sok, a mai modern siklórepülők 70 
métert is megtesznek ezalatt. De 
ez az alacsony érték nem jelentetett 
problémát Lilienthalnak, aki a két 

kutató szerint egy mindhárom ten-
gelyén stabil, jó tulajdonságokkal 
rendelkező siklószerkezetet épített. 

Míg a szélcsatornában végzett kí-
sérletek alatt egy babát használtak, 
ezt követően a valóságban is tesztel-
ték a repülőt, hogy a szerkezet kor-
mányozhatóságát vizsgálni tudják. 
A gépet súlypontáthelyezéssel lehe-
tett irányítani, ehhez pedig a vezető 
a lábát tudta csak használni, mivel a 
keze és karjai rögzítve voltak.

A kísérlethez a szerkezetet a göt-
tingeni központ egy szűk, magas 
csarnokában egy daru kampójára 
akasztották fel. A kutatók segítségé-
re sietett Christian Schnepf dokto-
randusz is, aki vállalta, hogy a ko-
rabeli siklórepülőben „helyettesíti” 
Lilienthalt. Fontos volt, hogy a teszt-
pilóta testfelépítése hasonló legyen a 
mérnökéhez, és hogy megfelelő fizi-
kai erőnléttel rendelkezzen. A kuta-
tók a Lilienthal-féle siklóval végzett 
repülést leginkább a férfi szertorna 
korlátgyakorlataihoz tudták hason-
lítani: a testet függőlegesen tartva, 
könyökkel kellett támaszkodni a 

korlátra, és a lábak előre- és hátra-
lendítésével lehetett a megfelelő se-
bességnél kormányozni. Lilienthal 
súlypontáthelyezéssel irányította a 
szerkezetet, mondhatni, hogy a tes-
tét használta kormánybotként. Nem 
egyszerű mutatvány volt.

A korabeli szemtanúk később arról 
számoltak be, hogy a baleset előtt a 
szerkezet orra repülés közben egy-
szer csak felemelkedett, a sikló szinte 
állt a levegőben, miközben a pilóta 
kétségbeesetten manőverezni pró-
bált, de már nem tudta megakadá-
lyozni a zuhanást. A kutatók most 
bebizonyították, hogy a baleset nem 

technikai problémák mi-
att következett be, hiszen 
a szerkezet még szélcsend-
ben, vagy ellenszélben is 
jól tudott repülni. De az 
aznapi szél- és termikus 
viszonyoknak nem tudott 
megfelelni. Lilienthalnak, 
aki a madarak repülését 
tekintette példának, két 
foknál kellett tartania a 
sikló orrát, hogy optimális 
repülést produkálhasson, és 
a kutatók szerint a veszé-
lyes szög 16 foknál kezdő-
dik. Egy hirtelen termikus 
felhajtóerő megemelte a re-
pülő orrát, és Lilienthal ezt 

már nem tudta korrigálni.
Otto Lilienthal elsőként értette 

meg a felhajtóerőt, és tudta, ho-
gyan kell egy szárnyat megépíteni 
ahhoz, hogy az létrehozza ezt a ha-
tást. Ezzel lerakta a modern repülés 
fizikai alapjait, és kikövezte az utat 
a Wright fivérek előtt. Larry Tise, 
az East Carolina University repü-
léstörténésze alátámasztotta, hogy 
az amerikai testvérpár a Scientific 
American magazinból értesült a né-
met mérnök repülési kísérleteiről. Ez 
igen nagy mértékben inspirálta őket, 
és át is vették a tesztrepülések alapos 
módszertanát. Egyes szakemberek 
szerint Lilienthal jobban is értett a 
repülők konstrukciójához, mint a 
Wright testvérek, akik 1903-ban el-
sőként repültek motoros géppel.

Otto Lilienthal 125 évvel ezelőtt 
emelkedett fel siklójával a földről, és 
120 éve halt meg. Az eredményeit 
bemutató múzeum szülővárosában, 
Anklamban (Mecklenburg) látogat-
ható. A Deutsche Post  pedig jubile-
umi bélyeget adott ki a tiszteletére.

HESZ MARIANNA
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kutatók azonban rájöttek, hogy egyik 
jelenség sem tarthatott olyan sokáig, 
hogy a kihalás végbemenjen.

Kunio Kaiho, a 
Tohoku Univer-
sity professzora és 
munkatársai két 
helyszínről szár-
mazó üledékes or-
ganikus moleku-
lákat elemeztek. 
Az egyik helyszín, 
Haiti, közel fek-
szik a becsapódás 
helyéhez, a másik, 
a spanyolorszá-
gi helyszín, távol 
esik a krátertől. 
A vizsgálatban 
azt találták, hogy 
mindkét helyszín 

érintett rétege ugyanazt a magas 
energiaszintet mutató elégett szerves 
molekulát tartalmazza. Véleményük 
szerint ez az anyag a kisbolygó be-
csapódásából származó korom.

A korom erős fényelnyelő aero-
szol. Kaiho kutatócsoportja úgy 
jutott el hipotéziséhez, hogy kiszá-
molták a sztratoszférában jelenlévő 
korom mennyiségét, és megbecsül-
ték a globális klímaváltozás mér-
tékét, melyet a sztratoszférában 
jelenlévő koromaeroszol okozott. 
A számításban az a globális éghaj-
latmodell segítette őket, melyet a 
japán Meteorológiai Kutató Intézet 
(Meteorological Research Institu-
te) munkatársai fejlesztettek ki. Az 

	 Korom	pusztította	ki		
a	dinoszauruszokat

A japán Tohoku University és a 
Meteorological Research Insti-
tute kutatócsoportja új hipoté-
zissel lépett elő a dinoszauru-
szokat és a puhatestű fejlábúak 
közé tartozó ammoniteszeket 
érintő tömeges kihalást illető-

en, mely a kréta kor végén követ-
kezett be. A kutatók eredményei 
szerint a sztratoszférában a kőze-
tekből származó óriási mennyiségű 
korom volt jelen, miután Chicxulub 
térségében (mai Mexikó területén) 
egy aszteroida a Földbe csapódott. 
A korom globális lehűlést és aszályt 
okozott, valamint akadályozta a fo-
toszintézist az óceán élővilágában. 
Ez a folyamat vezetett a dinoszau-
ruszok és az ammoniteszek tömeges 
pusztulásához.

A Chicxulub területére becsapódott 
kisbolygó, melyet K/Pg égitest néven 
is ismernek, 66 millió évvel ezelőtt érte 

el a Földet, becsapódásával több mint 
180 km széles krátert hagyott hátra. 
Régóta sejtették, hogy ez az esemény 
indította el a tömeges kihalást, amely 
aztán az emlősök makroevolúciójához 
vezetett, és végső soron az ember meg-
jelenéséhez. Bár az széles körben elfo-
gadott feltételezés, hogy a chicxulubi 
becsapódás okozta a dinoszauruszok 
és más életformák tömeges kihalá-
sát, a kutatók eddig nem voltak azzal 
tisztában, hogyan. Egyszerűen szólva, 
tudták, ki a gyilkos, de nem ismerték 
a gyilkos fegyvert. A korábbi teóriák 
azt feltételezték, hogy a becsapódásból 
származó por blokkolta a napsugárzást, 
illetve egy másik teória szerint szulfá-
tok szennyezték el az atmoszférát. A 
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eredmények azért jelentősek, mert 
megmagyarázzák a kihalás és túlélés 
mintázatát.

Az új hipotézis szerint, mellyel 
Kaiho kutatócsoportja előállt, szén-
hidrogénekből származó korom 
okozott hosszú ideig tartó sötétsé-
get, mely az atmoszféra hőmérsék-
letének eséséhez vezetett. A csoport 
közvetlen bizonyítékot talált arra 
nézve, hogy az érintett rétegekben 
szénhidrogénekből származó korom 
van jelen, és modelleket készítettek, 
melyek megmutatják, hogy a korom 
milyen módokon befolyásolhatta az 
éghajlatot.

A Scientific Reports hasábjain pub-
likált beszámoló szerint amikor az 
égitest elérte Chicxulub olajban 
gazdag régióját, nagy mennyiségű 
korom került a levegőbe, mely ezt 
követően bolygószerte elterjedt. A 
koromaeroszolok hűvösebb éghajla-
tot eredményeztek a középmagas-
ságban, és szárazságot enyhébb lehű-
léssel alacsonyabban, a szárazföldön. 
Ez vezetett az első két évben ahhoz, 
hogy az óceánokban megszűnt a 
fotoszintézis, a következő években 
pedig az óceánok felszíne lehűlt. Ez 
a gyors klímaváltozás vezetett ah-
hoz, hogy jó néhány évig pusztulási 
hullám söpört végig a szárazföldi és 
tengeri élőlényeken, amiből levon-
ható a következtetés, hogy a gyors 
klímaváltozás vezethet tömeges ki-
haláshoz.

Kaiho kutatócsoportja más töme-
ges kihalásokat is tanulmányoz, ab-
ban a reményben, hogy megértik a 
mögöttük húzódó folyamatokat.
Forrás: Science Daily

Ammonitesz

Kunio Kaiho magyarázó ábrája

Emlékm_ a becsapódás helyén (Chicxulub)
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	 Génterápiával		
a	rák	ellen

A csengtui Szecsuán Egye-
tem Nyugat-Kínai kórházá-
nak onkológusai a történe-
lem során első alkalommal 
készülnek géntechnológiailag 
módosított fehérvérsejteket 
bevetni a tüdőrák elleni küz-
delemben. A CRISPR-Cas9 
rendszerrel módosított sejtek 

várhatóan képesek lesznek nagy 
precizitással és hatékonysággal el-
pusztítani a rákos sejteket. 

Mielőtt azonban rátérnénk a ter-
vezett beavatkozásokra, először 
mindenképp szükséges pár mondat-
ban összefoglalnunk a CRISPR-
rendszerek lényegét. A CRISPR 
(a „csoportosult, szabályosan meg-
szakított rövid, ismétlődő palind-
rom szekvenciák” kifejezés angol 
rövidítése) egy különleges DNS-
szekvencia a prokarióta élőlények 
(baktériumok és ősbaktériumok) 
genomjában, mely nevéhez hí-
ven rövid, ismétlődő szakaszokat 
és azokat elválasztó, úgynevezett 
„spacer” szegmentumokat tartal-
maz. Ezek az elválasztó szakaszok 
nem mások, mint kívülről a bakté-

riumsejtbe érkező genetikai infor-
máció (például bakteriofág vírusok 
DNS-e) reprezentatív darabjai. A 
sejt ezeket, pontosabban az ezekről 
átírt RNS-t arra használja, hogy 
egy különleges nukleázhoz (DNS-
bontó enzimhez) kapcsolva megcé-
lozza és elvágja a beérkező idegen 
DNS-t, megvédve tőle a sejtet. 
Ezek az enzimek a Cas („CRISPR-
asszociált”) fehérjék. Ily módon 
tehát a rendszer a baktérium saját 
immunrendszerének részeként ér-
telmezhető. 
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kizárólag idegen DNS-t képesek 
hasítani, hanem a megfelelően meg-
tervezett irányító RNS-molekulát 
felhasználva bármilyen (!) DNS-
szekvenciát a genomban, akár az 
emberében is. A kínai kutatók en-
nek a módszernek a felhasználásával 
készülnek történelmi jelentőségű át-
törést elérni. Olyan páciensek eseté-
ben fogják alkalmazni, akik áttétes, 
nem kissejtes tüdőrákban szenved-
nek és sem a sugár-, sem 
a kemoterápia nem segí-
tett rajtuk. 

A betegek véréből 
T-limfocitákat (fehérvér-
sejteket) fognak izolálni 
és a CRISPR-Cas9-
technológia segítségével 
kiütik bennük a PD-1 
gént, amely alapeset-
ben egy „fékező” fak-
tora a sejtnek és a teljes 
immunválasznak is. A 
nyirokcsomókban levő 
antigénspecifikus T-sejtek esetében 
növeli az apoptózis (programozott 
sejthalál) mértékét, ugyanakkor re-
gulátor T-sejtek esetében csökkenti 
azt. Ez utóbbi sejtek a fölöslegessé vált 
saját fehérvérsejteket pusztítják el az 

immunválasz végeztével. 
A T-sejtekről ily módon 
„leveszik a pórázt” és re-
mélik, hogy nagyobb ha-
tékonysággal és akadály-
mentesen lesznek képesek 
támadni a rákos sejteket. 
A pontosság növelése ér-
dekében a T-sejteket a 
tumor közeléből terve-
zik izolálni, hiszen ezek 
már valamelyest specia-
lizálódtak a rákos sejtek-
kel való küzdelemre. 

Az izolált sejtekbe be-
juttatnak egy olyan 

rekombináns plazmid konstrukciót, 
amely a PD-1 gén egy szakaszával 
azonos CRISPR-szekvenciákat tar-
talmaz. A plazmidok kör alakú, bak-
teriális DNS-molekulák, melyekbe 
tetszőleges DNS-szekvencia ültethető 
a megfelelő géntechnológiai mód-
szerek alkalmazásával. Ez esetben ez 
a szekvencia a PD-1 gén egy szaka-
szával azonos CRISPR-szekvencia 
lesz. Amint ez plazmid és a rajta levő 
CRISPR-szakasz bekerült a T-sejt-
be, a róla átírt RNS (úgynevezett 
crRNS) irányításával a Cas9-fehérje 

képes lesz belevágni a genomba pon-
tosan a PD-1 génnél, és kiütni azt. 
Az ily módon PD-1 mutánssá tett 
T-sejteket laboratóriumban felsza-
porítják, majd visszajuttatják a páci-
ens vérébe.

Az ígéretesnek tűnő beavatkozás 
azonban veszélyeket is hordoz: rit-
kán, de előfordulhat, hogy a Cas-
fehérjék rossz helyen vágnak bele a 
genomba, megjósolhatatlan követ-
kezményekkel. Ennek kiküszöbölé-

sére külön szerződést kötöttek egy 
csengdui biotechnológiai céggel, 
mely minden egyes sejtnél ellenőriz-
ni fogja, hogy a megfelelő gén ke-
rült-e kiütésre.

További veszély, hogy a „szabad-
jára eresztett” T-sejtek egészséges 
saját sejteknek is nekironthatnak 
egy autoimmun reakció kereté-
ben. Ezen kockázat minimalizá-
lása érdekében igyekezni fognak 
tumorközeli T-sejteken elvégezni a 
beavatkozást.

A kísérletek már zöld utat kaptak: 
a kórház irányító testülete július-
ban adta meg az etikai engedélyt, 
és várhatóan augusztus folyamán 
el is kezdődnek a tesztek. Hasonló 
kísérleteket terveznek az amerikai 
Pennsylvaniai Egyetemen is, bár 
ott több fázisban fogják véghez-
vinni őket, több ráktípus ellené-
ben, és több CRISPR-bevágást is 
elvégeznek.

A CRISPR-rendszerek kétez-
res évek eleji berobbanásuk óta az 
egyik legforróbb kutatási területté 
nőtték ki magukat a genetikában. 
Felelősségteljes és körültekintő al-
kalmazásuk pedig forradalmasít-
hatja a génterápiát, és felbecsülhe-
tetlen értékű segítséget nyújthat 
olyan betegségek kezelésében, ame-
lyekkel szemben eddig jobbára tehe-
tetlen volt az orvostudomány.

Benkő Péter

Egy rákos sejtet (piros) támadó T-sejt (kék)

A Cas-fehérje térszerkezete
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Bennszülött vagy más néven endemikus 
növényeknek nevezzük azokat a fajokat 
vagy más rendszertani egységeket, ame-

lyek természetes állapotban csak egy adott el-
terjedési terület határain belül élnek. Ez a terület 
lehet ország, valamilyen földrajzi lehatárolás 
(például Kárpát-medence) vagy növényföldrajzi 
egység, mint például a Pannóniai Flóratarto-
mány (Pannonicum). Hazánk utóbbinak a közpon-
ti részén, a „szívében” található, és a flóratarto-
mány jelentős részét országunk foglalja el. Nem 
meglepő tehát, hogy a pannon endemizmusok 
többsége hazánkban megtalálható. Vannak azon-
ban kivételek, melyek a trianoni békediktátum 
következtében határainkon kívülre kerültek, 
és az elmúlt csaknem egy évszázad alatt 
még a hazai szakmai körökben is „elfe-
lejtődtek”. Ilyen növényfaj a delibláti 
üröm. 

Földikutyák, majd csigák áldozata
A delibláti – vagy inkább pannon – 
ürömnek (Artemisia pancicii) már a felfede-
zése sem a szokásos módon történt. A nö-
vény azonosítása hosszasan elhúzódott, em-

A  D E L I B L Á T I  Ü R Ö M

beröltőnél is több idő kellett hozzá és – mondhat-
ni – kalandos folyamat volt. Vegetatív (tőleveles) 
töveit elsőként Josif Pančić szerb botanikus talál-
ta meg 1867-ben a történelmi Magyarország dé-
li részén található De lib lá ti -ho mokvidéken. A 
jellegzetes levelek alapján tudta, hogy ez vala-
milyen különleges növényfaj lehet, és ezért 
gyakran visszajárt a területre, hátha sikerül 
virágzás közben is megfigyelni. Mivel több-
szöri próbálkozással sem járt szerencsével, 
ezért úgy döntött, átültet néhány egyedet a 
belgrádi növénykertbe, hátha ott sikerül vi-
rágzásra bírni. Fáradozásai azonban hiába-
valónak bizonyultak, mivel a töveket – 
ahogy Janka Viktor magyar botanikushoz 
írt levelében erről beszámol – földikutyák 
túrták ki. 

Az 1870-es évektől kezdve Magyaror-
szág kiváló botanikusai sorra próbálták 
kideríteni, vajon mi is lehet ez a rejtélyes 
növény. Borbás Vince 1874-ben találta 
meg, és mindjárt vitt is belőle a kertjé-
be, de a növények még virágzás előtt el-
pusztultak. Következő delibláti útjai 
során a helyszínen jelölt meg néhányat 
és megbeszélte a helyi erdőőrrel, hogy 
virágzásuk esetén azonnal küldjön 
erről értesítést. E levélre azonban hi-
ába várt, a növények nem nyíltak, 
csak tőleveleket hoztak. Egy másik 
kiváló botanikusunk, Degen Árpád 
az 1880-as évek végén ültetett be-
lőle a budapesti tudományegye-
tem növénykertjébe. A növények 
szépen megeredtek, és már ép-
pen szárba szökkentek, amikor 
a csigák az utolsó szálig mind 
megették. Sokat és sokan ta-
lálgatták, mi lehet ez a rej-
télyes növény. Janka Vik-
tor valamilyen margitvi-
rágnak gondolta, és felfe-
dezőjéről Chrysanthemum 
pancicii-nek nevezte el. 
Több mint negyven évi si-
kertelen próbálkozás után, 
1909 szeptemberében végül 
Wagner Jánosnak sikerült 
aradi kertjében virágzó nö-
vényeket nevelnie. Akkor 

A Kárpátok ölelésében, ebben a jól 

lehatárolt medencében azt gondol-

hatnánk, hogy hazánk mai területe 

növényföldrajzi szempontból egysé-

ges, holott a peremeken elér hozzánk a 

Nyugat-balkáni, az Alpesi és a Kárpáti 

Flóra tartomány is. A Pannóniai Flóra-

t	artomány	 viszont	 néhol	 jelentWsen	 túl-
nyúlik	 mai	 országhatárunkon.	 Észak-
nyugat felé például egészen Csehországig, 

míg	délkeleten	a	Belgrád	közelében	fekvW	
Deliblátig	 húzódik.	 Bár	 a	 pannóniai	 benn-
szülött növények többsége hazánkban is 

megtalálható, akad olyan is, amely csak kül-

honban	lelhetW	fel.	

EGY KIREKESZTETT 
BENNSZÜLÖTT
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ket képez. A faj legtöbb egyede nem hoz virágot, 
vagyis a hajtásainak többsége steril, azokon csupán 
néhány karéjos, selymesen molyhos levél található, és 
a magasságuk is mindössze 5–10 centiméter. Virágzó 
hajtások csak ritkán jelennek meg rajta. Ezek (20–)30–
90 centiméter magasak, levelesek, csúcsukon a válto-
zó nagyságú virágzattal. A sárga virágok aprók, 
gömbszerűek vagy harang alakúak.

Vörös könyves faj
A delibláti üröm augusztus közepétől október köze-
péig nyílik. Elterjedési területének déli részén – mint 
azt felfedezésének kapcsán említettük – csak ritkán 
virágzik. Wagner János szerint bár maga a növény a 
delibláti puszta középső és északi részében elég gyako-
ri (legalábbis a múlt század elején az volt), egy „jobb” 
évben „15–20 virágos szálnál többet nem lehetett felhajszol-
ni”. Ausztriában és Csehországban nagyobb eséllyel 
találunk virágzó töveket, de lelőhelyeinek egy részén 

derült ki, hogy valójában egy ürömről van szó, 
amelyet az alapvetően ázsiai elterjedésű keleti 
ürömnek (Artemisia latifolia) határozott. Mint ké-
sőbb kiderült, tévesen… 
Bő egy évtizeddel később, 1923-ban az akkori 

Csehszlovákiában Josef PodpEra talált egy érdekes 
ürömfajt Morávia déli részén, közel az osztrák ha-
tárhoz. A növényt szibériai ürömként (Artemisia 
laciniata) azonosította. Az 1933-ban, Bécs közelében 
talált virágzó egyedeket is szibériai ürömnek hatá-
rozták. Csak az 1930-as évek végén ismerte fel Karl 
Ronniger osztrák botanikus, hogy a delibláti,  a cseh 
és az osztrák növények egyazon fajhoz tartoznak. 
Ronniger a növényt Janka alapján, de az újabb is-
meretek birtokában Artemisia pancicii tudományos 
néven említi. Janka azonban meglehetősen hiányo-
san „írta le” a fajt. Érvényes, tudományos leírását 
csak a közelmúltban, 2003-ban, vagyis 136 évvel a 
növény megtalálása után adták! A sors fintora, 
hogy bár a növény azonosításával 
kiváló magyar botanikusaink sora 
foglalkozott, a tudományra nézve 
új fajként végül cseh és szlovák 
botanikusok írták le.

A	határ	túloldalán
A delibláti üröm jelenlegi ismere-
teink alapján a Pannóniai Flóra-
tartomány délkeleti részén, a ma 
Szerbiához tartozó Delibláton, va-
lamint onnan mintegy 500 kilomé-
terre, a flóratartomány északnyu-
gati részén Ausztriában, illetve 
Csehországban fordul elő. Hoz-
zánk legközelebb Ausztriában ta-
lálkozhatunk vele a Pándorfalvi-
fennsíkon, Nickelsdorf (Mik lós-
halma), Mönchhof (Barátudvar), 
valamint Neusiedl am See 
(Nezsider) települések közelében. 
Miklósfalvi lelőhelye mindössze 
néhány kilométerre található a he-
gyeshalmi határtól. 
Erdőssztyepp faj, amely külön-

féle félszáraz és száraz gyepekben 
fordul elő. Elsősorban az alacso-
nyabb magasságú, esetleg felnyí-
ló, sekély termőrétegű gyepeket 
kedveli. Elterjedési területének 
déli részén azonban gyakran kü-
lönféle cserjék vagy fák szegélyé-
be húzódik. 
Évelő növény, fejlett gyökérzet-

tel, amely révén kisebb-nagyobb 
polikormonokat, azaz sarjtelepe-

 Virágzó delibláti üröm

A tQlevelek. 
Évtizedekig csak ennyit ismertek a növénybQl. 
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sokszor itt is évekig nem nyílik. A virágzás függ 
élőhelyének kezelésétől (legeltetés, kaszálás, égetés), 
valamint az időjárási viszonyoktól, különös tekin-
tettel a nyári szárazságra és forróságra. 
Növényünket jégkorszaki reliktumnak tekintjük. 
Az utolsó eljegesedés alatt, illetve közvetlenül utána 
a Kárpát-medencében a hidegtűrő sztyepp növény-
zet volt a jellemző. Az akkori éghajlat kedvezett 
egyebek mellett a delibláti üröm terjedésének is. 
Később a melegedő, egyre nedvesebbé váló időjárás 
már az erdők térhódítását segítette, a sztyeppi nö-
vényzet pedig visszaszorult. 
Jelenleg Európa egyik legritkább növénye, mely-

nek ma mindössze tíz lelőhelye ismert: három 
Csehországban, hat Ausztriában és egy Szerbiában. 
Az elmúlt évtizedekben számos korábbi lelőhelyé-
ről eltűnt. A megmaradt állományai is igen kicsik és 
elszigeteltek. Mindhárom országban, ahol előfor-
dul, vörös könyves faj és több különböző nemzet-
közi (például európai uniós) veszélyeztetettségi lis-
tán is szerepel. 
Fennmaradását számos  tényező fenyegeti. A le-

geltetés, kaszálás, esetleg égetés elmaradása miatt a 
sztyeppréteken a magas termetű füvek válnak ural-
kodóvá, melyek elnyomják az érzékenyebb fajokat. 
Szintén a kezelés hiányára vezethető vissza a lejtő-
sztyeppek becserjésedése, vagyis az üröm élőhelyé-
nek a megszűnése is. A túlzott legeltetés ugyanak-
kor szintén kedvezőtlen, mivel az állatok teljesen 
lelegelhetik vagy kitaposhatják a növényeket. Ki-
csiny állományai miatt mindemellett a „genetikai 
sodródással” is számolnunk kell. 

A genetikai vizsgálatok szerint a populációk között 
elég nagy a különbség, ellenben a populáción belül na-
gyon nagy a hasonlóság. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a különböző lelőhelyek növényei között már ré-
gebb óta nincs vagy alig van génáramlás, vagyis na-
gyon elszigetelődtek egymástól. Állományain belül vi-
szont a beltenyészet miatt nagyon lecsökkent a geneti-
kai változatosság, aminek következtében a növények a 
különböző környezeti hatásokra sokkal érzékenyebbé 
válhatnak. 

Állomány – egyetlen növénnyel
Természetvédelmi szempontból igen fontos kérdés, 
hogy vajon hány egyed él belőle. Ezt azonban nehéz 
megmondani. A delibláti üröm, mivel ritkán virágzik, 
inkább vegetatív úton terjed, és sarjtelepet képez. Ezek 
a felszínen gyakran különállónak tűnnek, de közös a 
gyökérzetük és valójában ugyanarról az egyedről van 
szó. A sarjtelepek közötti kapcsolatot a növény kiásása 
nélkül, genetikai vizsgálattal is ki lehet mutatni. A ku-
tatások során kiderült, hogy van olyan „populáció”, 
amelyet genetikai szempontból mindössze egyetlen nö-
vény alkot! A nagyobbnak ismert és vizsgált állomá-
nyokat is mindössze néhány polikormon alkotja. A tel-
jes világállományt ezért – ellentétben a korábbi néhány 
száz egyednek gondolt nagysággal – manapság mind-
össze néhány tucatra becsülik! 
A faj megőrzésével elsősorban Ausztriában és Csehor-

szágban foglalkoznak. Reméljük, siker koronázza a 
természetvédők munkáját, és fennmarad Pannóniában 
ez a nem túl feltűnő, de annál érdekesebb növény.

RIEZING NORBERT

Kezeletlen élQhely fogságában: cserjésedés, özönnövények terjedése, nagy termet_ füvek térhódítása (A  SZERZP FELVÉTELEI)
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Hazánkban 1913-ban 224 gyógy-
fürdő működött, a trianoni béke-
kötést követően ebből – egy 

1926-os adat szerint – mindössze 63 ma-
radt. Gyógyfürdőink, éghajlati gyógyin-
tézeteink és üdülőhelyeink közül azokat 
vesztettük el, ahová az idegenforgal-
munk túlnyomó része irányult az első 
világháborút megelőzően. Ráadásul a 
háború előtt, a későbbi Magyarország 
területén a külföldi fürdővendégek szá-
ma fokozatosan csökkent, egyrészt für-
dőügyünk fejletlensége, másrészt fürdő-
ink drágasága következtében. Trianon 
után megcsappant az ásványvízkivite-
lünk is, egyedül keserűvízexportunk 
maradt jelentős (1927-ben 30 583 mázsa), 
ezzel szemben más ásványvizek behoza-
tala fokozatosan nőni kezdett.

Artézi fúrások az Alföldön
A Bethlen-kormány felismerte: az or-
szág fizetési mérlegét tekintve kiemel-
kedő jelentőségű a hazai idegenforga-

lom fejlesztése. A megmaradt ásvány-
vizeink kellő kihasználása mellett ha-
tásos gyógyfürdőfejlesztés alapja 
vethető meg. Az akkoriban végzett 
artézi fúrások reményt nyújtottak ar-
ra, hogy az Alföld mélyén rejtőző ter-
mészeti kincsekkel jelentősen gyara-
podni fog ásvány- és gyógyvizeink 
száma. Hajdúszoboszlón is hévizet ta-
láltak. Alig volt olyan külföldi ás-
ványvíz, amit hazai ásványvízzel pó-
tolni nem lehetett, csakhogy ásvány-
vizeink jelentős része akkoriban még 
csak helyi használatra szolgált, vagy 
kihasználatlanul folyt el.

Sokkal szomorúbb képet mutatott 
éghajlati gyógyhelyeink száma: 28 ma-
gaslati gyógyhelyünkből csupán kettő 
maradt a trianoni Magyarországon. E 
szubalpin éghajlatú (tengerszint felett 
400–1000 méterre fekvő) és külföldi 
vendégforgalommal rendelkező he-
lyek egyike Lillafüred, a másik a Buda-
pest területén fekvő Svábhegy volt, 

AZ 	 ÁSVÁNYV I ZEKTVL 	 A 	 GYÓGYFÜRDVK IG

A BETHLEN-KORMÁNY 
BALNEOLÓGIAI TÖRVÉNYE
Magyarország	mindig	 is	vizekben	gazdag	ország	volt,	 így	aligha	meglepW,	hogy	a	közegészségügy	
rendezésérWl	szóló	1876.	évi	XIV.	törvénycikk	már	szabályozta	a	gyógyfürdWügyünket	is.	E	törvény	
azonban	a	századfordulóra	 túlhaladottá	vált,	Széll	Kálmán	miniszterelnök	azonban	hiába	próbálta	
meg	 keresztülvinni	 a	 módosítását.	 KésWbb	 a	 trianoni	 békekötés	 teljesen	 új	 helyzetet	 teremtett.	
Írásunkban	a	Horthy-kori	szabályozás	új	céljait	és	alapelveit	a	gyógyfürdWkrWl,	az	éghajlati	gyógyin-
tézetekrWl,	a	gyógyhelyekrWl,	az	üdülWhelyekrWl	és	az	ásvány-	és	gyógyvízforrásokról	szóló	1929.	évi	

XVI.	törvénycikk	és	indoklása	alapján	mutatjuk	be.

Úszásoktatás a Palatinuson (1926)
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Különösen a Balaton mellett volt prob-
léma, hogy a községek bevételének 
legnagyobb részét a fürdővendégek, il-
letve az üdülők által lakott épületek 
(villatulajdonosok) adója szolgáltatta. 
Ebből azonban a különálló nyaralóte-
lepnek semmit sem juttattak, azt a köz-
ség inkább belterületének fejlesztésére 
fordította. A csekély befogadóképessé-
gű intézmények képtelenek voltak na-
gyobb idegenfogalmat lebonyolítani a 
fürdőidény rövid tartama alatt, a téli 
idény bevezetéséhez viszont csarno-
kok, télikertek építése elengedhetetlen 
lett volna. Tőkeszegénységük miatt ás-

ezenkívül még Mátrafüredben láttak 
lehetőséget a törvényhozók. Igen 
nagy jelentőséget tulajdonítottak 
ezek gyógyhellyé való fejlesztésének, 
mivel a férőhelyek hiánya külföldi 
gyógyközpontok látogatására kény-
szerítette a vendégeket.

Az intézményfejlesztést különösen a 
tőkehiány hátráltatta, a korabeli köz-
felfogás ugyanis a fürdő-, gyógy- és 
ásványvízüzemeket elsősorban nye-
részkedő magánvállalkozásoknak, és 
nem egészségügyi intézményeknek 
tartotta. Kisajátítási jog hiányában a 
környező földbirtokosok kihasználták 
e vállalatok kényszerhelyze-
tét, aránytalanul magas vétel-
árat követeltek vagy haszon-
részesedést, és megakadá-
lyozták a legelemibb közmű-
vek (csatornázás, világítás) 
kiépítését. Területükre a für-
dővendégeket nem engedték 
be, így azok a fürdőépületbe 
szorultak, és mivel a kívána-
tos üdülést nem találták meg 
(például az orvos által előírt 
egészségügyi sétákat nem te-
hették meg), inkább külföldi 
intézményeket kerestek fel. 

vány- és gyógyvízüzemeink is képtele-
nek voltak a forrást foglalni, illetve 
nem tudták a víz kitermeléséhez szük-
séges berendezéseket sem beszerezni.

A szemlélet megváltoztatása
A szemléletváltást az 1929. évi XVI. 
törvénycikk hozta. A rendelkezés célja 
az új, gyógyvízzel vagy forrástermék-
kel gyógyító gyógyfürdők, folyó vagy 
tóvizet gyógyításra használó víz-
gyógyintézetek, az éghajlati tényezők 
(légnyomás, levegő tisztasága és víz-
tartalma, általános hőmérséklet, lég-
áramlatok, fénybehatás) igénybevé-

telével gyógyító éghajlati 
gyógyintézetek létesítése 
volt. Emellett támogatta 
az egészség megelőző vé-
delmét szolgáló, az év nagy 
részét zárt helyen töltő városi 
lakosok tiszta levegőn való 
pihenését biztosító üdülőhe-
lyek létesítését, illetve a meg-
lévő intézmények befogadó-
képességének a növelését. 
Hasonló célkitűzése volt az 
ásvány- és gyógyvizek te-
kintetében is. A gyógyfür-
dőknél és gyógyintézeteknél 
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orvost kellett alkalmazni, az intézmé-
nyeket csak a népjóléti és munkaügyi 
miniszter engedélyével lehetett meg-
nyitni. A miniszternek az Országos 
Forrás- és Fürdőügyi Bizottság volt az 
indítványozó és véleményező szerve.

A törvény közigazgatási szervet adott 
a környező településnek, azaz gyógy-
helyet lehetett létesíteni a miniszterta-
nács engedélyével. A gyógyhely a 
gyógyfürdőből (éghajlati gyógyinté-
zetből) és a környező területből állt, te-
hát akár több szomszédos község terü-
lete is részben vagy egészben a kompo-
nensévé vált. A gyógyhelyen hatósági 
biztos működött, aki a közegészség-
ügy, a közrend, a közcsend, a közerköl-
csiség és a közbiztonság felett őrkö-
dött. Felügyelte azt is, hogy az indo-
kolt mértéket ne haladják meg a lakás, 
az élelmezés és az egyéb szükségleti 
cikkek árai. Gyógyhelyen gyógyhelyi 
hivatalos orvost jelöltek ki. Az intéz-
mény ügyeinek intézésére gyógyhelyi 
bizottságot kellett alakítani, amely el-
látta az érdekképviselet feladatait, il-
letve beszedte és felhasználta a jöve-
delmeket. Bizonyos feltételek mellett a 
helybeli fürdőegyesület is elláthatta a 
bizottság feladatait. A gyógyhellyé 
nyilvánítás legfontosabb következmé-
nye az volt, hogy gyógyhelyi díjat le-
hetett szedni, a községi pótadó 30–
50%-a pedig igényelhető volt a 
gyógyhelyi bizottságnak közegészsé-
gi, útépítési és fenntartási, világítási, 
köztisztasági, szépítési céljaira. Az új 
gyógyfürdők, éghajlati gyógyintéze-
tek, ásványvíz- és gyógyvízforrások 
üzembe helyezésére pedig a vállalko-
zó húsz évre adómentességet kérhe-
tett. Ha a gyógyhely közérdekű (víz-
vezetéki, csatornázási, talajvíz-elve-
zetési, világítási, partrendező, parko-
zási és fürdőház-építési) munkáinak 
elvégzését a gyógyhely jövedelme 
(gyógyhelyi díj és községi pótadó-ré-
szesedés) nem fedezte, akkor az ott ta-
lálható ingatlanok tulajdonosaiból – 
már akkor is, ha csak a többségük kí-
vánta – érdekeltségi kör jöhetett létre. 
A kereskedelemügyi miniszternek 
posta- és távíróállomásokkal kellett el-
látnia a gyógyhelyeket.

A	védWövek
A gyógyhely védelmében a törvény 
belső és külső védőöv megállapítására 
adott lehetőséget. A belső védőövnek 
az volt a célja, hogy mezőgazdasági, 

ipari vagy kereskedelmi üzem a gyógy-
helylátogatók gyógyulási feltételeit, 
nyugalmát ne zavarja. Ugyanis sok 
gyógyfürdő (éghajlati gyógyintézet) 
működését bénította meg, hogy köze-
lében istállógazdaságot helyeztek el. 
Ekkortól viszont a belső védőöv terüle-
tén üzem csak akkor működhetett, ha 
azt a hatóság engedélyezte. A külső vé-
dőöv határain belül a gazdasági műve-
lési módot megváltoztatni nem lehe-
tett, vagy épp ellenkezőleg: szükség 
esetén meg kellett változtatni a gyógy-
fürdő (éghajlati gyógyintézet) érdeké-
ben. Például halastavak létesítése a szú-
nyoginvázió miatt elriasztotta volna a 
vendégeket. Különösen a Balaton-part 
somogyi részének fürdőinél volt prob-
léma az ivóvízellátás mellett a környe-
ző árnyas erdők hiánya. Így a törvény 
az alföldi erdő telepítéséről és a fásítá-
sokról szóló 1923. évi XIX. törvény-
cikket rendelte alkalmazni, úgy, hogy 
mind a külső, mind a belső védőöv te-
rületén a silány legelőket vagy egyéb 
gyenge termőerejű területeket és a víz-
mosásokat be kellett erdősíteni. Az or-
vosi rendeletre előírt séták céljára pedig 
a külső védőöv területén gyalogutakat 
kellett kialakítani.

A mesterséges  
ásványvizek tilalma

Az ásványvizeket a rendes víztől eltérő 
vegyi összetételük, fizikai tulajdonsá-
gaik (hőmérséklet, nyomás, felhajtó 
erő) és geológiai eredetük különböz-
teti meg, közülük a gyógyító erővel 
rendelkezők a gyógyvizek. A tör-
vény az ásványvíz és a gyógyvíz el-
nevezés használatát és e vizek forga-
lomba hozatalát a népjóléti és munka-
ügyi miniszter engedélyéhez kötötte, 
mesterséges ásványvíz készítését és 
forgalomba hozatalát pedig nem (il-
letve csak az ilyen üzemek felszámo-
lásáig) engedte meg. Az ásványvíz 
nem vált mesterségessé, ha szénsav-
val telítették vagy a színesedés elke-
rülése végett vastalanították, e té-
nyeket azonban a palackokon jelölni 
kellett. Az ásvány- és gyógyvízfor-
rás védelmére forrásvédterületet le-
hetett megállapítani, ahol ásást és 
fúrást csak a bányahatóság engedé-
lyével lehetett kezdeni. Ugyanúgy, 
ahogy új gyógyfürdő létesítése érde-
kében ingatlanokat lehetett kisajátíta-
ni, kisajátítható volt az az ásvány- és 
gyógyvízforrás is, amelynek vizét fel-

használás nélkül engedték elfolyni. 
Aki pedig a törvény rendelkezéseit sú-
lyosabban megsértette, vétséget köve-
tett el, és három hónapig terjedhető 
fogház volt a büntetése. A törvény 
büntette többek között azt is, aki az ás-
ványvíz vagy gyógyvíz forrásába tisz-
tátlan vagy egyéb undort keltő tárgyat 
akár csak megkísérelt beletenni.

Bár az 1929. évi XVI. törvénycikk 
csak alapelveket rögzített az általa sza-
bályozott intézmények sokfélesége mi-
att, elfogadását követően számos mi-
niszteri rendelet tette közzé a részlet-
szabályokat. A törvény úttörő volt ab-
ban a tekintetben, hogy a magyar 
fürdő- és ásványvízügyet közegészség-
ügyi kérdésként kezelte, így a célhoz 
anyagi eszközöket is rendelt. A Beth-
len-kormány tisztában volt az idegen-
fogalom jelentőségével, adóssága ma-
radt viszont egy átfogó turisztikai tör-
vény. Ne feledjük, hogy akkoriban 
Szentendre, Leányfalu, Visegrád erdői 
még a látogatók elől elzártak voltak, 
pedig a természetjárás jól beilleszthető 
a preventív egészségügyi védelem esz-
közeinek sorába.

HOLLÓSI GÁBOR

Kislány gumiállattal (1933)

Siófoki csoportkép (1937)
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giát erre alapozzuk, de valójában tel-
jesen új műszert kell létrehozni két év 
alatt, ami nagyon rövid idő. 

Közben a C3S Kft-nél elkészítenek 
egy három egységes CubeSat platfor-
mot, ami önálló termék is lesz az ő ré-
szükről. Az első magyar műhold, a 
Masat-1 egy egységes CubeSat volt, a 
C3S pedig az ő hagyományaikra épít. 
Így áll majd össze a RADCUBE mű-
hold, melynek demonstrációs repülé-
sét 2018 végére, 2019 elejére tervez-
zük. Ez lenne a második magyar mű-
hold, melynek mérései révén élesben 
tudjuk megmutatni, mire képes a 
rendszer, milyen szolgáltatást lehet az 
adataira építeni, mit tud nyújtani az 
űriparnak és a tudományos közösség-
nek. Nagyon nagy igény van ilyen 
műszerre nem csak az űrkutatásában, 
hanem az űrtechnológiában és az űr-
ipar számára is. 
– Az űriparnak miért van erre szük-
sége? 
– Az Európai Űrügynökségnek 
(ESA) létezik erre programja, az 
SSA, amely tulajdonképpen a koz-
mikus környezetünkből érkező ve-
szélyforrásokra koncentrál – gon-
doljunk kisbolygókra vagy éppen a 
kozmikus sugárzásra. Ezen program 

egyik legfontosabb szekciója az űr-
időjárás megfigyelésével és előrejel-
zésével foglalkozik, amely éppen 
egy valós idejű mérési eredményeket 
tartalmazó adatbázist igényelne. A 
létrehozásához szükséges keretek, 
sőt a pénzügyi háttér is megvan, de 
nincs elég küldetés, nincs elég mé-
rés, nincs elég adat, így nem lehet 
szolgáltatni az ipari igényeknek 
megfelelően. Az egyik fő cél, hogy 
meg lehessen mondani, hogy egy 
adott műhold adott pályán milyen 
sugárzást kap, hogy az oda küldendő 
műholdat ennek megfelelően lehes-
sen tervezni. Ez nagyon nagy költ-
ségmegtakarítást hozna, mivel nem 
kell túlbiztosítani az eszközt. 

A következő lépés lenne az előrejel-
zés, ami a földi ipar számára is hasznos. 
Gondoljunk csak az energetikára, 
kommunikációs hálózatokra, repülés-
irányításra, amelyekben súlyos zavaro-
kat okozhatnak a napkitörések hatásá-
ra jelentkező mágneses viharok. 
– Mi az, ami miatt az önök projekt-
je lesz a megoldás?
– A megoldást abban látjuk, hogy 
olyan mérőműszert fejlesztünk ki, 
ami illeszkedik a mikroműholdak 
világába. Ez nagyon preferált irány-

– Egy korábbi interjújában azt 
mondta, hogy az Utazás a Holdba 
című könyv volt az egyik, ami az 
űrkutatásra irányította a figyelmét. 
Az akkori álmaihoz képest milyen-
nek látja a mostani munkáját? 
– Az igazi űrkutatás teljesen más, 
mint amit egy gyermek elképzel, 
vagy amit egy Verne-regény alapján 
gondolnánk. Óriási munka van egy 
űrprogramban való részvételben, 
még akkor is, ha csak egy pici hoz-
zájárulásról van szó. 
– A mostani vállalkozásuk viszont 
nagyon összetettnek és világviszony-
latban is egyedülállónak ígérkezik. 
– Többlépcsős programnak is nevez-
hetjük. Első körben kifejlesztjük a 
Radmag nevű mérőműszert, ennek 
vagyok én a projektvezetője az inté-
zet részéről. Olyan új, kozmikus su-
gárzást mérő berendezésről van szó 
ami – mint ahogy a nevében is benne 
van – sugárzást és mágneses teret is 
mér. Ehhez fel tudjuk használni az el-
múlt tíz év tapasztalatait, amit a 
TriTel fejlesztéséből nyertünk, s mivel 
az sokszor repült, sőt egy példánya 
most is működik a Nemzetközi Űrál-
lomás fedélzetén, űrbeli tapasztalata-
ink is vannak. A fejlesztési technoló-
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A MÁSODIK MAGYAR M_HOLD, 
ÉS AMI UTÁNA JÖN

A	második	magyar	mehold	teheti	meg	az	elsW	lépést	
abba	az	 irányba,	hogy	 részletes	képünk	 legyen	a	
Föld	sugárzási	környezetérWl.	Nemcsak	a	kutatók,	
fejlesztWk	és	az	üzleti	élet	szereplWi	számára	fon-
tos,	hanem	hétköznapjainkra	is	hatással	lehet,	ha	
elWre	meg	 tudjuk	mondani	egy	meholdról,	hogy	a	
tervezett	 pályáján	 milyen	 sugárzást	 fog	 kapni.	 A	
világon	egyedülálló	programról	Zábori	Balázs	 fizi-
kussal,	az	MTA	Energiatudományi	Központ	projekt-

vezetWjével	beszélgettünk.	
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vissza. Egy ilyen komoly fejlesztés 
képes bevonni a magyar űrtevé-
kenység más résztvevőit is. Ha ki-
épül a hálózat, akkor ki kell építeni 
egy rendszert az adatok vételére. 
Vannak olyan csoportok, amelyek 
részt vehetnek ebben, mások az ada-
tok értelmezésében, kiértékelésében 
alkothatnának maradandót. A ma-
gyar űrtevékenységbe kutatókat, 
ipari cégeket be lehet vonni és egy-
ségként kezelni az egészet. 
– A hétköznapokban is lehet előnye 
ennek a rendszernek?
– Az energetikai vagy a telekommu-
nikációs hálózatok védelme minket 
is érint. Ha egy nagy napkitörés mi-
att nem lesz otthon áram egy napig, 
azt mindannyian megérezzük. De 
ha van egy adatbázis, amivel olcsób-
ban lehet kereskedelmi műholdakat 
feljuttatni a világűrbe, akkor a szol-
gáltatások is olcsóbbá válhatnak, 
például a műholdas televíziózás havi 
költsége csökkenhet. 

Már az első, demonstrációs külde-
téshez egy olyan webes felületet aka-
runk létrehozni, ahol meg tudjuk 
mutatni, mi az, amit a műhold ép-
pen mér, milyenek az aktuális űridő-
járási körülmények. Később, ha már 
nagyobb adatbázisunk lesz, egyfajta 
előrejelzést is lehet végezni az addigi 
adatokra alapozva, hasonlóan a ha-
gyományos időjárás-előrejelzéshez. 
Talán merész állítás, de úgy vélem, 
hogy a nem is olyan távoli jövőben 
esténként már űridőjárás-előrejelzést 
fogunk hallgatni! Mindennek az 
alapjait pedig ma, itt hazánkban te-
hetjük le.

TRUPKA ZOLTÁN

nyos kutatás, mennyiben fejlesztés és 
mennyire üzleti vállalkozás?
– Azt mondanám, hogy egyharmad-
egyharmad-egyharmad. Tudomá-
nyos kutatás, mert először a jelenleg 
rendelkezésre álló szegényes infor-
mációk alapján meg kell próbálni re-
konstruálni azt a sugárzási teret, 
azokat a földkörüli pályákat, azt a 
környezetet, ahova megyünk. A je-
lenlegi modelljeink nagyon pontatla-
nok, ezért ez a feladat nagyon mély 
kutatómunkát igényel. A demonstrá-

ciós repülés után szük-
ség lesz arra az adat-
bázisra, arra a model-
lezési folyamatra, ami 
az első adatokból 
mintaképpen meg-
mutatja, hogy a jövő-
ben hogyan lehet ezt a 
műholdflottát kezel-
ni. Most egy műhold-
dal egyetlen pályára 
adjuk meg azt az in-
formációt, amit 20 év 
múlva 15-30 műhold-
ra és pályára 3 dimen-
ziós térben. Ez egy 
újabb elég komoly ku-
tatómunka, mert a 

mérési adatok alapján modelleket kell 
építeni, ezeket meg kell próbálni ve-
rifikálni stb. A fejlesztésről már be-
széltünk, az adatok pedig a különbö-
ző felhasználók számára megfelelő 
feltételekkel hozzáférhetők lesznek, 
előrejelzéseket lehet kérni stb.
– Ennek a programnak hol a helye a 
magyar űrtevékenységben? 
– Hazánkban a kozmikus sugárzás 
vizsgálata komoly múltra tekinthet 

zat mostanában mind az űriparban, 
mind az űrkutatásban, hiszen ilyen 
műholdakat lényegesen költséghaté-
konyabban lehet feljuttatni, miköz-
ben a technológia fejlődése valóban 
lehetővé teszi az egyre kisebb elekt-
ronikai megvalósításokat. A már 
említett TriTel technológiáját zsú-
foljuk össze egy 10x10x10 cm-es 
kockába, ami csak kimondva ilyen 
egyszerű. Le kell csökkentenünk az 
áramfogyasztást, a legmodernebb 
technológiákat kell használnunk, 
maradnunk kell a szilícium-detek-
toros alapoknál, mert ehhez értünk 
és jól bevált. Mindez azért fontos, 
mert a mikroműholdak fedélzetén 
megvalósítható flottával már van 
esély és lehetőség a megfelelő adat-
bázis felépítésére. 

Egy 20-30 tagú flotta felbocsátha-
tó egy nagy tudományos küldetés 
árából. Ezek különböző pályákon 
keringve meg tudják mérni a térség 
sugárzási jellemzőit. Ezek azok az 
adatok, amelyek hiányoznak az álta-
lunk tervezett CROSS-rendszerhez. 
A Cosmic Radiation Observatory 
Satellite System (Kozmikus sugár-
zás-figyelő műholdrendszer) segítsé-

gével a hazai és nemzetközi űrtevé-
kenységet végző szereplők az eddi-
ginél jóval pontosabban és hatéko-
nyabban biztosíthatják a feljuttatott 
eszközök és személyek biztonságát. 
A tudományos élet szereplői számára 
pedig lehetővé válhat a Föld körüli 
sugárzási környezet működésének 
alaposabb vizsgálata.
– Ha már szolgáltatásról volt szó, 
ez a program mennyiben tudomá-

A tervezett RADCUBE m_hold fantáziaképe

A tervezett RadMag mérQm_szer fantáziaképe
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dést. A fogazat épsége mint a rágás 
feltétele, elengedhetetlen az emésztés-
hez. Ha nem rágunk eleget, akkor je-
lentősen csökkenhet nyál mennyisége 
és ez rontja az emésztés hatásfokát. A 
szájüreg a legfőbb behatolási kapu, 
amin keresztül az ételek és italok révén 
a legtöbb szennyező anyag jut szerve-
zetünkbe. Ezért ennek épsége, megfe-
lelő ápolása hozzájárul ahhoz, hogy 
csökkenjen a káros anyagok felhalmo-
zódása és bevitele a szervezetbe. A da-
ganatokat kiváltó tényezők közül is el-
sőként a dohányzást, a tömény alko-
holos italok fogyasztását és a szájhigi-
énét érdemes megemlíteni.

Az emésztőrendszert bélelő hámsejtek 
a bőrhöz hasonlóan barriert képeznek a 
beáramló anyagokkal szemben. Miri-
gyeik az emésztéshez szükséges enzi-
meket és transzportfehérjéket termel-
nek. A bélhám bolyhos szerkezete a fe-
lületet jelentősen megnöveli, és ezekben 
a redőkben jelenlevő immunkompetens 
sejtek segítenek a káros baktériumok el-
pusztításában és az idegen fehérjék felis-
merésében. A bélhámsejtek igen gyorsan 
megújulnak, mindössze 2-3 nap alatt ez 
egész felület kicserélődik. A tápanya-
gok magas fehérjetartalma miatt a 
bélhámsejtek sokkal több idegen fe-
hérjével találkoznak, mint a többi 
szerv, ezek felszívása függ az anyagok 
oldhatóságától, pH-jától és attól, hogy 
milyen gyorsan halad át az étel a bél-
csatornán. Ezeket az anyagokat az 
emésztőenzimek és a bélben található 

mikroorganizmusok  módosítják, mé-
regtelenítik és átalakítják könnyen fel-
vehető formává. Mérgezés esetén a 
felszívódást meg lehet akadályozni 
gyomormosással, vagy aktív szénnel, 
aminek felületére kötődve a toxikus 
anyagok nem szívódnak fel.

Az emésztőrendszer szerkezete azt a 
célt szolgálja, hogy optimális terepet 
biztosítson a tápanyag felszívódásához. 
A gyomor sósavat termel, így ezek a 
sejtek rezisztensek az endogén sósav ká-
ros hatásaival szemben, ugyanakkor ez 
a savas pH a mikroorganizmusokat 
nagy hatékonysággal képes elpusztíta-
ni. A nyálkahártya papilláris szerkezete 
a felület nagyobbítását szolgálja, a hám-
sejtek közvetlenül érintkeznek a táp-
anyagokkal, így ezekre direkt módon 
eresztik rá az emésztőnedveket a felszí-
vódás megkönnyítésére. A nyálkás felső 
réteg alatt, a submucosaban vannak az 
erek, idegek és a kötőszövet, amiben 
immunkompetens sejtek, nyirokmiri-
gyek, simaizomrostok egyaránt meg-
találhatók. A bélfalat kívülről savóshár-
tya fedi, ami közvetlenül érintkezik a 
hasüreggel.

A gyomorban termelődő sav miatt 
a gyomor pH-ja alacsony 1-2-es ér-
ték között van. A savas pH indukálja 
a pepszin termelést és azt a 
mucinózus váladékot, ami megvédi 
a gyomorfalat a felmaródástól. Ez az 
alacsony pH kedvez különböző mér-
gek, így a nitritek és a nitrátok átala-
kításának; szekunder aminok jelen-

MÉRGEK SORSA AZ 
EMÉSZTÉSBEN

Az	 emésztWrendszerben	 kialakuló	 rosszindulatú	 daganatok	 kialakulását	 genetikai,	 környezeti,	 és	
számos	életmódbeli	tényezW	határozza	meg.	A	daganatokat	elhelyezkedésük	és	eredetük	szerint	két	
nagy	csoportra	osztjuk.	Az	egyik	daganatféleséget,	ami	a	hámszövetbWl	indul	ki,	karcinómának,	a	
másik	típust	a	kötWszövetbWl		származik	szarkómának	nevezzük.	Ez	utóbbi	magába	foglalja	az	ereket,	

idegeket,	izmokat	felépítW	mezenchimális	elemekbWl	származó		rosszindulatú	daganatokat	is.	

A nnak ellenére, hogy az emész-
tőrendszer fel van készülve a 
toxikus anyagok közömbösí-

tésére és eliminálására a daganatos be-
tegségek gyakoriságát tekintve a vilá-
gon a tüdőrák után az emésztőrendszer 
daganatai fordulnak elő leggyakrab-
ban. Ebben elsősorban az élelmiszerek 
szennyezettsége, az ivóvíz és az általá-
nos környezet vegyi anyagokkal törté-
nő kontaminációja, és az életmód, így a 
dohányzás és a mértéktelen alkoholfo-
gyasztás játszik szerepet.

A mérgező idegen anyagok 70%-a a 
szájon át a gyomor béltraktuson ke-
resztül jut a szervezetbe. Az ivóvízben 
és az élelmiszerekben előforduló szeny-
nyezők, gyógyszerek különböző mér-
tékben képesek felszívódni az egyes 
emésztési fázisokban, így különböző 
hatásokat képesek kifejteni.

A szénhidrátok emésztése már a száj-
ban elkezdődik, míg a fehérjék és a 
zsírok a vékonybélből az emésztőned-
vek hatására bomlanak le. A falat le-
nyelése előtt a szájüregben az élelem a 
nyállal összekeveredik, sőt megindul a 
szénhidrátok emésztése, amiből sava-
nyú kémhatású anyagok szabadulnak, 
fel, amelyek a fogszuvasodást és fog-
kőképződést nagyban elősegítik. A 
nyál funkciója elsősorban az, hogy a 
szilárd táplálékkal összekeveredve elő-
segítse a falat gyomorba szállítását. A 
nyálmirigyekben naponta több, mint 
fél-egy liter nyál képződik, és a rágás 
önmagában is elősegíti a nyálképző-
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létében karcinogén nitrózamin kép-
ződhet, ami a gyomorrák kialakulásá-
ban nagy szerepet játszik. Ez az erős 
karcinogén a fekélyben képződik. Ez az 
oka annak, hogy a gyomorfekély talaján 
nagyon gyakran alakul ki rosszindulatú 
daganat, míg a duodénum-fekélyben, 
ahol lúgos kémhatás uralkodik, nem jel-
lemző a daganatos átalakulás. A duodé-
numban a hasnyálmirigynedv és az epe 
keveredik a hámsejtek által termelt 
emésztőnedvekkel. Az epe detergensként 
emulgeálja a zsírokat, míg a hasnyálmi-
rigy lipáz enzimei megemésztik, ezzel 
lehetővé teszik a zsírok felszívódását a 
vékonybélben. A belek felszínét „boly-
hok”, villusok borítják, így felszíne 
összességében egy teniszpálya méreté-
vel ér fel. A felszínről a tápanyagokat 
számos enzim és transzportfehérje to-
vábbítja a véráramba. A tápanyag a vé-
konybélből kb. 3-8 óra alatt jut a vas-
tagbélbe, ahol főleg a folyadék vissza-
szívása és a széklet végső formájának ki-
alakítása történik. Ebben a folyamatban 
a vastagbélben levő tömeges (1012/ml) 
főleg a Firmicutes és a Bacteroidetes 
törzshöz tartozó apatogén mikroorga-
nizmusok is hozzájárulnak. A baktériu-
mok számos emészthetetlen anyagot ké-
pesek lebontani, közben toxikus gázokat 
és köztitermékeket termelnek, amelyek 
visszaszívódva a májon keresztül 
detoxikálódnak, majd az epébe kiválasz-
tódva újra a bélbe kerülnek. Ezt nevez-
zük enterohepatikus körforgásnak, ami-
nek igen nagy jelentősége van a toxikus 
hatások kialakulásában és a detoxikáció 
mértékében, valamint a rákkeltésben.  
Májbetegség esetén a szigorú zsírmen-
tes diéta részben azért fontos, hogy 
ezek a toxikus köztitermékek minél 
alacsonyabb koncentrációban képződ-

jenek, és a csökkent epe-
termelés miatt a zsír-
anyagcsere ne boruljon 
fel. 

Amennyiben a vastag-
bél vízvisszaszívó képes-
sége károsodik, vagy fer-
tőzés miatt gyulladás kö-
vetkezik be, akkor a 
széklet állaga igen híg 
lesz. Naponta kb. 8 liter 
folyadék áramlik át a 
vastagbélen, ha ez nem 
tud visszaszívódni, akkor 
igen hamar kiszáradás 
következik be. Ezért has-
menés esetén a folyadé-
kot azonnal pótolni kell. 
Amennyiben bélfertőzés 
(kolera, virális, bakteriá-
lis enteritiszek) miatt kö-
vetkezik be folyadék-
veszteség, úgy a folyadé-
kot infúzió útján kell 
visszajuttatni, mert a vastagbél nem 
lesz képes a vizet visszatartani. A kü-
lönböző anyagok felszívódását a bélből 
a vízben való oldhatósága mellett a 
molekula mérete is befolyásolja. Magas 
molekulasúlyú anyagok csak nehezen 
szívódnak fel, míg a közepesen nagy 
lipidek és vízoldékony anyagok köny-
nyen átjutnak a bélfalon.

A bélhámsejtekben jelenlevő detoxi-
kációs enzimek aktivitása a májsejtek-
hez hasonló lehet, különösen a 
monoamino-oxidázok és a II-es fázisú 
enzimek vonatkozásában. Ugyanak-
kor citokróm P-450 enzimcsalád akti-
vitása jóval alacsonyabb, kb. 10%-a a 
májban található aktivitáshoz képest. 
Egyébként a tápcsatorna különböző ré-
szein ezek az aktivitások igen eltérő 

mintázatot mutatnak. Fontos még 
megjegyezni, hogy a bélsárban találha-
tó toxikus melléktermékek és összete-
vők kialakításában a bélbaktériumok is 
jelentős szerepet kapnak, pl. a rákkeltő 
anyagok, így a nitrozaminok kialakí-
tásában. Ezért a bél homeosztázisát biz-
tosító mikroflóra számos előny mellett 
potenciális veszélyforrást is jelenthet a 
vastagbélrák szempontjából.

Az egészséges emberi bélrendszerben 
több, mint 500-1000 féle, főleg anaerob 
apatogén baktérium található. Nagy sze-
repet töltenek be a humán anyagcseré-
ben, mivel számos olyan átalakító képes-
séggel rendelkeznek, amire már az em-
beri sejtek nem képesek, mivel a geneti-
kai állományukból ezek az információk 
az evolúció során elvesztek. 

Számos korábban ismeretlen eredetű 
betegségre adhat magyarázatot a 
mikrobiom minőségi változása, mint 
amilyen az irritabilis bél szindróma 
(IBS), vagy különböző gyulladásos bél-
betegségek, mint a Crohn-betegség. 

A legújabb kutatások a mikrobiom 
szerepét az elhízásban és a II-típusú cu-
korbetegségben is felvetik. Ezért a ve-
lünk élő baktériumok tanulmányozása 
az allergiás és autoimmun betegségek 
kóreredetének kutatásában egyre na-
gyobb szerepet kap és számos meglepő 
eredmény várható a közeljövőben.

TOMPA ANNA

A vékonybél szövettani szerkezete

Az emésztQrendszer toxikus és daganatos átalakulásáért felelQs legfontosabb anyagok listája

bélbolyhok

mucosa

submucosa

izomszövet

savós burok

vérkapilláris

nyirokér
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A z első magyarországi mű-
vésztelep az 1896-ban ala-
pított Nagybányai volt, de 

Szolnokon már jóval előbb, az 
1850-es évek óta pezsgő művészeti 
élet folyt. Köszönhető volt ez első-
sorban August von Pettenkofen 
(1822–1889) osztrák festőnek aki a 
szabadságharc idején az osztrák csa-
patok hadifestőjeként Szolnokon és 
környékén is járt. Olyannyira meg-
kedvelte ezt a vidéket, hogy 1851-
től 1881-ig szinte minden évben hó-
napokat töltött itt.

A XIX. században divatja volt az 
egzotikus utzásoknak és Bécsből 
nézve a magyar alföld az egzotikus 

EGY	ALIG	ISMERT	GYdJTEMÉNY

KÉPTÁR	A	MAGYAR	 
ALFÖLD	SZÍVÉBEN

kelet volt. A végtelen, vad puszta, a 
színes piaci forgatag és a nomád ci-
gányok látványa mind izgalmas fes-
tői témát kínált. Még az az előnye is 
megvolt, hogy a megközelítése nem 
járt hosszú, kényelmetlen utazással, 
hiszen Szolnokig vonattal is el lehe-
tett jutni. Pettenkofen a magyar 
pusztáról, az itt élő emberekről, a 
„betyárvilágról” festett képeivel vált 
ismertté. Hamarosan követői is 
akadtak és sok osztrák festő látoga-
tott Szolnokra és a pusztára festői té-
mát keresve. Azt is mondhatjuk, 
hogy külföldi festők fedezték fel a 
festészet számára a magyar Alföld 
világát, hiszen csak Pettenkofenék 

után kezdték a magyar festők is té-
mául választani. Az elsők közül né-
hány ismertebb név: Aggházy Gyu-
la, Bihari Sándor, Böhm Pál, Deák-
Ébner Lajos, Mednyánszky László és 
Tölgyessy Artúr. 

Kolónia-alapítás
A  XIX. század végén felvetődött 
egy művésztelep alapításának a gon-
dolata. A Szolnokon és környékén 
rendszeresen dolgozó művészek kö-
zül többen egy memorandumot jut-
tattak el a vallás- és közoktatási mi-
niszterhez, hogy támogassa a mű-
vészkolónia létrehozását. A bead-
vány kedvező fogadtatásra talált, így 

1901. április 28-án Szolno-
kon megalakulhatott a Mű-
vészeti Egyesület. Az egye-
sület feladata volt, hogy 
megépíttesse műteremháza-
kat és irányítsa a művésztelep 
életét. Alapszabályukban ma 
is időszerű célokat fogalmaz-
tak meg: „Általában a képző-
művészeteknek és a művészeti 
iparnak felkarolásával a közíz-
lést fejleszteni s a nemzeti köz-
műveltségbe a műérzéket és a 
műízlést bevinni”. 

Alig két év alatt elkészült a 
két épület a tizenkét műter-
mes lakással, és 1902. június 
29-én megtörtént az ünne-
pélyes átadás. 

A törzstagok mellett ven-
dégtagok is alkottak a mű-
vésztelepen, nyaranta pedig 
művésznövendékek  jöttek, 
hogy tanulhassanak az idő-
sebb mesterektől. Tavasztól 
őszig folyt munka a telepen, 
télre mindenki visszatért la-

A	114	éve	meködW	Szolnoki	Mevésztelep	alkotóinak	munkáit	mutatja	be	a	kezdetektWl	napjainkig	
a	Damjanich	János	Múzeum	nemrég	megújult	állandó	kiállítása	a	Szolnoki	Képtárban,	600	négyzet-

méter	alapterületen.

Zombory Lajos (1867–1933) festQm_vész m_terme a M_vésztelepen (archív felvétel)
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den veszett oda, mert a rossz nyel-
vek szerint a helyi lakosok sok képet, 
szobrot, grafikát megmentettek, talán 
idővel elő is kerül közülük néhány.

1946-ban újraszerveződött a Mű-
vészeti Egyesület, 1947. májusában 
már nagyszabású kiállítást szervez-

tek a művésztelepi alkotók munkái-
ból. Sajnos egy országos rendelet fel-
oszlatta a Magyarországon működő 
egyesületeket, így a szolnoki Művé-
szeti Egyesületet is. Ezután a város és 
a Művészeti Alap kezelésébe került a 
művésztelep. Ennek az időszaknak 

kóhelyére. A két világháború közötti 
nemzedék jeles képvisői közül töb-
ben is tagjai voltak a Szolnoki Mű-
vésztelepnek, többek között Aba-
Novák Vilmos, Bernáth Aurél, 
Chiovini Ferenc, Istókovits Kálmán, 
Patay Mihály, Pólya Tibor és öccse, 
Iván valamint Zádor István. 

A művésztelepen rendszeresen tar-
tottak kiállításokat, és a kezdetektől 
gyűjtötték az itt alkotó művészek 
munkáit egy leendő képtár számára. 

Sajnos a második világháború idején 
megsemmisült a művésztelep teljes 
iratanyaga és az itt tárolt összes mű-
alkotás is. Becslések szerint 3000–
4000 festmény, grafika és szobor 
pusztult el. Vagy talán mégsem min-

Kiállítási enteriQr, az asztalon a kiállításra 
kiadott újságokkal 

(KOZMA KÁROLY FELVÉTELE)

Kléh János (1881–1919): Virágzó fák 

(KOZMA KÁROLY FELVÉTELE)

Fényes Adolf (1867–1945): Két falusi lány 

(KOZMA KÁROLY FELVÉTELE)
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ni, valamint állandó helyhiánnyal is 
küzdött a múzeum. 

1997. június 27-én 
nyílt meg a 
múzem első emele-
tén lévő, tíz termet 
magába fog laló 600 
négy zet mé te res kiállító-
térben az az állandó kiállí-
tás, amely a művésztelep első 
kilencven évét mutatta be és 
tizenhét évig változatlan for-
mában volt látható. 

Élményszere	
ismeretátadás

A mostani kiállítás – 
amely az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma 
pályázatán nyert ösz-
szegből készült el, és 
amit összeget Szolnok 
Város Önkormány-
zata kiegészített – 
az előző anyagá-
ra épül, termé-
szetesen az azóta 
eltelt évek festőnem-
zedékének képeivel kiegé-

kiemelkedő alkotói voltak többek 
között Ágota Margit, Benedek jenő, 
Gácsi Mihály és Rékassy Csaba.

Képtár	születik
Az 1950-es években ismét elkezdő-
dött a képzőművészeti alkotások 
gyűjtése, a Damjanich János Múze-
um tulajdonába 1955-ben került az 
első, a Szolnoki Művésztelephez 
köthető műalkotás. A gyűjtés célja a 
Szolnoki Képtár létrehozása volt. A 
gyűjtemény állami vásárlások, fel-
ajánlások és hagyatékokból történő 
vásárlásokkal egyre gyarapodott. 
(Sajnos napjainkra megszűntek az 
állami vásárlások és a múzeum szű-
kös anyagi helyzete sem nagyon te-
szi lehetővé a gyűjtemény olyan 
mértékű gyarapítását amely indo-
kolt volna.) Eleinte csak időszaki 
kiállításokon mutatták be a gyűjte-
mény darabjait, majd 1960-ban 
nyílt meg az első, állandónak szánt 
kiállítás a múzeum földszintjének 
néhány termében. Ez a kiállítás 
csak nem egészen tíz évig állhatott, 
mert a kiállított képek egy része 
kölcsönzött volt és vissza kellett ad-

szítve. Közel kétszáz művet 
láthatunk, többségük fest-
mény és grafika. A kiállítás ré-

sze az ország második leg-
nagyobb Mednyánsz-

ky gyűjteménye is, 
amely 21 képből 
áll. Ebből az állan-

dó kiállításon 19 darab szere-
pel. A gyűjtemény nagy részét, 
17 darab festményt Barcsay Jenő 

adományozta a múzeumnak. 
A kiállításon időrendi sorrend-
ben követhetjük végig a mű-
vésztelep történetét a képek, 

szobrok segítségével. Mind-
járt az első terem a te-

lep megalakulása 
előtti időket idézi 
meg. Itt látható 
egy kis méretű 

Pettenkofen akvarell is, 

Aba-Novák Vilmos (1894–1941): Cserépvásár (KOZMA KÁROLY FELVÉTELE)

Pogány Gábor BenQ (1962–): 
Feszültség 

(KOZMA KÁROLY FELVÉTELE) 
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sajnos az egyetlen mű a gyűj-
teményben a szolnoki festé-
szet elindítójától. De nem 
csak a képek idézik meg a 
hőskort. Hangos diavetítés 
segít elképzelni a XIX. szá-
zad második felének szolno-
ki művészeti életét. Még egy 
irányított fényű robotlámpa 
is emeli a hangulatot, ahogy 
egy-egy képet megvilágít a 
félhomályban.

A következő termekben is 
olyan megoldásokkal talál-
kozunk, amelyek még nem 
mindennaposak magyaror-
szági kiállítótermekben. Ilyen 
például az az érintőképernyős 
interaktív tábla, amelyen kü-
lönböző tartalmakra keres-
hetünk rá (a telep története, 
az itt alkotó művészek élet-
rajza, archív képek Szolnok-
ról, a művésztelepről stb.) és 
mindez három nyelven. Ezen 
kívül néhány itt kiállított 
képből készült, különböző 
nehézségi fokú kirakós játé-
kon és művészeti totón is le-
mérhetjük képességeinket, 
tudásunkat. Hasonló játéko-
kat, feladatokat többet is ta-
lálunk a kiállítás termeiben. 
Ilyen a kimondottan a kiál-
lításra készült társasjáték, 
vagy a hét kiadványból álló 
múzeumpedagógiai kiad-
ványsorozat. A múzeum 
munkatársainak nem titkolt 
célja, hogy már óvodás kor-
tól megszerettessék a gyere-
kekkel a múzeumok világát. 
Iskolai foglakozásokat, mú-
zeumi órákat tartanak a kiállítás 
termeiben. A legjobb módja ez an-
nak, hogy az egykori Művészeti 
Egyesület alapszabályában lefekte-
tett célokat („a közízlést fejleszteni s 
a nemzeti közműveltségbe a műérzéket 
és a műízlést bevinni”) megvalósít-
sák. Biztos, hogy azok a gyerekek, 
akik kisiskolás koruktól kezdve 
rendszeresen járnak múzeumba és 
ott jól érzik magukat, felnőttként 
sem fognak idegenkedni a kiállító-
termek világától.

Természetesen ezek a digitális 
eszközök, a vetítések és a hangos 
tárlatvezetés nem csak fiatalabb 
korosztálynak nyújt élményt, a 

felnőtt látogatókat is segíti hogy 
jobban megismerjék a szolnoki fes-
tészet múltját, jelenét. Nagyon jó 
ötlet volt a kiállítás szervezőitől az 
a kis olvasósarok is, ahol fotelok-
ban kényelmesen elhelyezkedve ol-
vasgathatjuk az Irodalmi Kurir 
1932. szeptemberi számának rep-
rint kiadását, vagy a kiállításra 
összeállított Művésztelepi Pillana-
tok című kiadványt, amely főleg 
helyi lapoknak a művészteleppel 
kapcsolatos eseményekről szóló 
korabeli írásaiból válogat. 

Mindezekből jól látható: azzal, 
hogy újrarendezték a kiállítást nem 
csak a falakat festették újra és az el-

kopott szőnyeget cserélték ki, ha-
nem sikerült a kor követelményei-
nek megfelelő látogatóbarát, a digi-
tális technika lehetőségeit is kihasz-
náló remek kiállítást létrehozni. A 
korszerű technika felhasználása ar-
ra is lehetőséget ad, hogy időről 
időre frissítsék, bővítsék az infor-
mációkat.

A kiállításhoz igényes kiállítású, jó 
minőségű reprodukciókat tartal-
mazó három nyelvű katalógus is ké-
szült amely a kiállított műveken túl 
röviden bemutatja a művésztelep 
történetét valamint a kiállító művé-
szek rövid életrajzát is tartalmazza.

NÉMETH JÁNOS

Rékassy Csaba (1937–1989): Holdbéli utazás (KOZMA KÁROLY FELVÉTELE) 

A m_vek a szolnoki Damjanich János Múzeum gy_jteményében találhatók.
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A fehérjék olyan biopolimerek, melyek változatos 
szerkezetükből adódóan és finoman összeren-
dezett kölcsönhatásoknak köszönhetően képe-

sek számos feladat betöltésére. Szerkezetük több lépcső-
vel jellemezhető, melyek közül az elsődleges szerkezet 
jelenti a 20 fehérjeépítő aminosav meghatározott sor-
rendjét. Ebből következik a másodlagos szerkezet, mely 
az aminosav-oldalláncok közötti rendszerezett kapcso-
latok kialakulása során jön létre. Ezek közül a legjellem-

P R O B L É M Á K  A  B Ú Z A F E H É R J É K  M E G H AT Á R O Z Á S Á B A N

MIBEN VAN GLUTÉN?

zőbb az Į-hélix és a ȕ-redő. A harmadlagos szerkezet a 
fehérjeláncon belül különböző helyeken elhelyezkedő ré-
szek összekapcsolódása, erősebb vagy gyengébb kölcsön-
hatások kialakulása révén jön létre.

Allergia és cöliákia
A búza fehérjéi által kiváltott betegségek mechanizmusa 
és tünetei többfélék lehetnek, ezek közül a leggyakrab-
ban a búzaallergia és a cöliákia (lisztérzékenység) for-
dul elő. A búzaallergia az IgE-közvetített élelmiszer-
allergiák közé sorolható. Az allergiás betegség esetén a 
szervezetünk egyes fehérjéket (antigéneket) tévesen 
veszélyesnek ítél, és ellene ( jelen esetben immunglobu-
lin-E típusú) antitesteket termel, mely egyéb moleku-
lákhoz kapcsolódva kiváltja a gyulladásos választ, lét-
rehozva így az allergiás tüneteket. Az antitest az anti-
gént annak egy rövid szakaszáról ismeri fel, amit 
epitópnak nevezünk, és két típusát különböztetjük 
meg. A lineáris epitóp pár aminosavból álló rövid 
szakasz a fehérjeláncon belül, míg a konformációs 

A	búza	kiemelkedW	jelentWsége	a	világ	élelmezése	szempontjából,	magas	szénhidrát-	és	fehérjetar-
talma	mellett	fontos	ásványi	anyag-	és	nyomelemforrás	is.	Szélesköre	élelmiszeripari	felhasználása	
annak	 is	 köszönhetW,	 hogy	 egyes	 fehérjefrakciói,	 amelyet	 összefoglaló	 néven	 sikérfehérjéknek	
nevezünk,	egyedülállóan	alkalmasak	sütWipari	termékek	elWállítására.	Azonban	a	búza	és	néhány	
más	gabonaféle,	például	a	rozs	és	az	árpa	fehérjéi	kedvezWtlen	egészségügyi	hatást	válthatnak	ki	

az	arra	hajlamos	fogyasztókban.	

Az írás a Budapesti M`szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és 
Tudomány közös ismeretterjesztR cikkpályázatán a 

II. díjat nyerte el a hallgatói kategóriában. 
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nek kapcsolatba, az élelmiszer többi komponensével nem, 
és a kis mennyiségben lévő fehérje meghatározására is al-
kalmas. Azonban számos problémával küzd, ami veszé-
lyezteti a fehérjék jelenlétének megbízható jelzését, illetve 
mennyiségének pontos meghatározását. 

A problémakör egyik része magából az analitikai 
módszer hiányosságaiból fakad. Különböző gyártóktól 
származó ELISA-kitek különböző célfehérjéket, anti teste-
ket, kalibráló oldatokat és a fehérjék kivonására 
alkalmazott minta elő ké szít ési eljárásokat alkalmaznak. 
Ezek a különbségek befolyásolhatják a mérési 
eredményeket is. A glu tén meg határozás esetében valós 
élelmiszert modellező re fe ren cia anyag hiányában nehéz a 
különböző módszerekkel kapott eredmények 
összehasonlítása. A problémakör másik része a meghatá- A problémakör másik része a meghatá- része a meghatá- meghatá-
rozandó fehérjék tulajdonságaiból ered. A sikérfehérjék 
összetett szerkezetűek. Az összetételüket (az aminosavak 

minőségét) pedig számos tényező befolyásolja. A fehérjék 
összetétele nem egyforma a különböző búzafajták eseté-
ben, illetve a különböző környezeti tényezők (időjárás, 
évjárat, termőhely, fagy, aszály stb.) hatással lehetnek a fe-
hérjék DNS-ről való átírására, ami szintén változatos ösz-
szetételt eredményezhet. Az élelmiszeriparban alkalma-
zott feldolgozási lépések pedig módosíthatják a fehérjék 
szerkezetét. 

Az élelmiszeripari technológiák szolgálhatnak például 
az élelmiszer állagának, ízének és emészthetőségének ja-
vítására. Így a feldolgozás során számos művelettel ta-
lálkozhatunk, mint például a hőkezelés (pl. sütés), fer-
mentáció, fizikai kezelés (pl. extrúzió), tartósítószerek 
használata vagy a pH változtatása. A fehérjék érzéke-
nyek környezetük megváltozására, az alkalmazott fel-
dolgozási lépésekre. Ezek közül is talán a hőkezelés hat 
a legösszetettebb módon a fehérjékre és szerkezetük 
megváltozására. A hőmérséklet növelésével a fehérjék 
először harmadlagos szerkezetüket veszítik el. A má-
sodlagos fehérjeszerkezet elvesztése kb. 50-70 °C-on 
következik be, 70-80 °C-on a szerkezetet erősítő köl-
csönhatások (diszulfid-hidak) bomlanak fel. Emelve a 
hőmérsékletet, kb. 80-90 °C-on új fehérjén belüli és 
fehérjék közötti kölcsönhatások alakulnak ki, illetve 
új diszulfid-hidak képződhetnek. 90-100 °C körül 
pedig a fehérjék összeállhatnak, így aggregátumokat 
képeznek. 100 °C felett lejátszódik a Maillard-
reakció, melynek során a szabad aminosavak kapcso-
latot képeznek a környezetben lévő cukorkomponen-
sekkel – de ezen kívül a fehérjék nemcsak szénhidrá-

epitóp jellemzően a fehérje különböző részleteiben el-a fehérje különböző részleteiben el-
helyezkedő aminosavakból áll össze, így 3D-s szerkezetet 
vesz fel.

A cöliákiát részben ugyanazok a fehérjefrakciók váltják 
ki, mint a búzaallergiát, de mechanizmusát tekintve jól 
elkülöníthető. A lisztérzékenység autoimmun betegség, 
mely végső soron a vékonybél bélhámsejtjeinek pusztulá-
sához, és így tápanyaghasznosítási 
rendellenességekhez vezet. Mindkét 
esetben az az egyetlen megbízható ke-
zelési lehetőség, ha a betegek a betegsé-
get kiváltó összetevőt tartalmazó élel-
miszer fogyasztását kerülik. A szigorú 
étrend betartása nem egyszerű feladat, 
és az életminőség javítása érdekében 
szükség van gluténmentes élelmiszerek 
gyártására, gluténmentességük biztosí-
tására. A gluténtartalmú gabonák ré-
szét képezik annak a 14 élelmiszercso-
portnak, melyek a legtöbb nemkívána-
tos reakció kiváltásáért felelősek, és egy európai uniós ren-
delet szerint jelölésük kötelező az élelmiszerek csomagolásán. 
Ezekben az esetekben zéró tolerancia van érvényben, vagy-
is az élelmiszer nem tartalmazhat az adott összetevőből. A 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek esetében a szabályo-
zás megengedőbb, hiszen gluténmentesnek akkor tekinthe-
tő a termék, ha a glutén mennyisége nem haladja meg a 20 
mg/kg-os mennyiséget.

Nem elég azonban törekedni a gluténmentességre, bizo-
nyítani, gyártásban követni, forgalmazásban ellenőrizni is 
szükséges. Ez nem egyszerű feladat, ugyanis az élelmi-
szerben lévő számos fehérje, szénhidrát, lipid, víz, egyéb 
mikro- és makrokomponensek kölcsönhatásokkal erősí-
tett szövevényes szerkezetében kell megtalálni néhány, 
nagyon kis mennyiségben jelen levő fehérje alig egy tucat 
aminosavból álló részletét. Ezért nagy kihívást jelent az 
analitikusok számára megfelelően működő, rutinszerűen 
alkalmazható vizsgálati módszerek kidolgozása és alkal-
mazása.

Mérés	és	hWkezelés
Számos analitikai módszer áll rendelkezésre az élelmisze-
rek sikértartalmának meghatározására, ezek közül a leg-
elterjedtebben alkalmazott az enzimkapcsolt immun szor-
bens vizsgálat, az ELISA. A módszer a szervezetünkben is 
megismert antigén-antitest reakción alapul. A meghatá-
rozni kívánt fehérje tölti be az antigén szerepét, és annak 
egy epitópján keresztül lép reakcióba a módszerben 
alkalmazott antitesttel. Az ELISA előnyei közé tartozik, 
hogy az antitestek csak a meghatározandó fehérjével lép-

aminosavak

g-hélix

g-hélix

ß-redQ
ß-redQ

antitest

fehérje

a b

fehérje

antitest

lineáris epitóp  konformációs epitóp

Fehérjék szerkezete

Epitópok formái
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tokkal, hanem lipidekkel és más 
fehérjékkel is kölcsönhatásba ke-
rülhetnek.

Mennyi	van	benne?
Felmerül a lehetőség, hogy az élel-
miszerek hőkezelése csökkenthetné 
a túlérzékenységi reakciót kiváltó 
képességüket, azáltal, hogy a szer-
kezetük megváltozik. Az allergiát és 
lisztérzékenységet kiváltó epi tópok 
legnagyobb része azonban lineáris, 
melyek mennyisége nem sérül drasz-
tikusan a feldolgozás során, sőt, a 
fehérjeszerkezet átrendeződésekor 
lehetőség van új epitópok kialakulá-
sára, ami a nyers élelmiszerben még 
nincs jelen. Így a kellemetlen reakci-
ókat ugyanúgy kiváltják a betegek-
ben. Ennek ellenére a mennyiségük 
meghatározására alkalmazott ELISA-módszer esetében 
a hőkezelt minták analízise nem könnyű. Egyrészt csök-
kenhet a vizsgálni kívánt komponensek kioldásának ha-
tékonysága. Ezek a fehérjék natív formában alkoholban 
oldódnak, hőkezelés hatására azonban oldhatóságuk 
csökkenhet, hiszen olyan fehérjefrakciókhoz kötődhet-
nek, ami alkoholban nem oldódik. Másrészt a fehérje-
szerkezet változása és a más molekulákkal történő 
komplexképződés hatással lehet az immunreakcióra. 
Például sérülhet vagy megváltozhat az epitópok szerke-
zete, így az antitest nem ismeri fel az antigént és nem 
tud hozzá kapcsolódni. A fehérjék összekapcsolódása 
révén pedig az antitest nem fér oda az epitópokhoz. A 
fenti folyamatok jelentősen befolyásolhatják az analiti-
kai módszerek teljesítőképességét, ami komoly élelmi-
szerbiztonsági kockázatot jelent a betegek számára. A 
problémát több tényező együttesen befolyásolja, melyek 
egyértelmű azonosítása és megoldása szükséges.

A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tu-
dományi Tanszék Allergén munkacsoportjában is fog-
lalkozunk a túlérzékenységi reakciót kiváltó komponen-
sek vizsgálatával, az ELISA-módszertan fejlesztésével és 
a felmerülő problémák kezelésével. Ezek közül is az 
egyik leglényegesebb kérdés, hogy a fehérjék szerkezete 
és a környezetükkel való kölcsönhatások miként változ-
nak az élelmiszerek feldolgozása során, és ez miként hat 
a fehérjék mennyiségének meghatározására.

A kutatócsoport előző eredményeihez tartozik egy 
olyan modellmátrix kialakítása, ami jól jellemzi a valós 
élelmiszerek egy csoportját, segítségével az ELISA-
módszert befolyásoló tényezők hatása vizsgálható. A 
modell meghatározott mennyiségben tartalmazza a 
vizsgált összetevőt. A feldolgozás hatásának tanulmá-
nyozásához a modelltermék három előállítási fázisát 
vizsgáltuk: a száraz alapanyagokból álló porkeveréket, 
az ebből készült nyers tésztát és a sütött végterméket. 
ELISA-módszerrel vizsgálva a mintákat a következő 
eredményre jutottunk: porkeverékek esetében 
körülbelül ugyanannyi mennyiségű mérendő kompo- ugyanannyi mennyiségű mérendő kompo-
nenst tudtunk meghatározni, mint amennyi a mintá-

ban volt. A nyers tészta esetében ez az érték már ki-
sebb, a sütött terméknél pedig nagymértékű csökkenés 
tapasztalható. A kapott eredmények rávilágítanak ar-
ra, hogy a feldolgozott termékekben kevesebb fehérjét 
tudunk mérni, mint amennyi ténylegesen benne van. 
Arra a kérdésre, hogy a csökkenést mi okozza, az 
ELISA-módszerrel nem kapunk választ.

A probléma vizsgálatához egy másik módszert, az 
SE-HPLC-t (méretkizárásos nagy hatékonyságú folya-
dékkromatográfiát) használtuk, mely az egyes fehérje-át) használtuk, mely az egyes fehérje-) használtuk, mely az egyes fehérje-
frakciókat méret szerint választja szét. Az SE-HPLC-s 
módszer esetében is megvizsgáltuk mindhárom mintát 
(porkeverék, tészta, sütemény), méghozzá az ELISA-
módszer mintaelőkészítésével előkészített oldatokban, 
így választ reméltünk arra kérdésre, hogy a feldolgozás 
hatására a fehérjék méret szerinti eloszlásában van e 
változás. A porkeverék- és tésztaminták hasonló ered-áltozás. A porkeverék- és tésztaminták hasonló ered-A porkeverék- és tésztaminták hasonló ered-
ményt szolgáltattak, vagyis nincs számottevő 
különbség, azonban a süteménymintáknál a fehérjék 
eloszlása más, mint az előző két minta esetében. A ki-
sebb molekulatömegű fehérjék aránya csökken és a na-
gyobb fehérjék aránya nő. Az eredmény arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a kisebb fehérjék a hőkezelés hatásá-
ra összeállhattak, aggregátumokat képezhettek. Ezek 
az aggregátumok az ELISA-módszer esetében akadá-
lyozhatják az antigén-antitest reakció lejátszódását, va-
lószínűsítve, hogy az antitest nem fér hozzá az 
epitóphoz a nagyméretű, összetapadt fehérjékben. A 
kérdés egyértelmű megválaszolásához további analiti-
kai módszerek bevonása szükséges.

A túlérzékenységi reakciót kiváltó fehérjék szerkeze-
tének feldolgozás során bekövetkezett változása széles 
körben vizsgált terület, bízunk benne, hogy a 
folyamatok megértését eredményeinkkel is tudjuk tá- megértését eredményeinkkel is tudjuk tá-
mogatni. A bemutatott eredmények előzetesnek te-
kinthetők, de sikeres megerősítésük esetén jelentősen 
hozzájárulhatnak a gluténanalitika jelenleg fennálló 
problémáinak megértéséhez, ezzel a módszerek to-
vábbfejlesztéséhez.

SCHALL ESZTER

natív fehérje

hQkezelt fehérje antitest

antitest kialakult antigén–antitest-komplex

antigén–antitest-komplex
kialakulásának gátoltsága

a

b

Antigén-antitest kapcsolat natív és hQkezelt fehérjék esetén
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Szokás beszélni hozamkockázatról is, ami azt jelenti, 
hogy ugyan a megtakarításunk fiataltatásáról hozott 
döntésünk eredetileg helyesnek bizonyult, ám később rá-
jövünk, ha más futamidőt vagy másfajta betétet, állam-
kötvényt stb. választunk, akkor jobban jártunk volna. 
Persze menet közben kilépni és változtatni lehet, de nem 
mindig éri meg, mert a módosításnak, felmondásnak 
költségei is vannak. A megtakarításoknál maradva, so-
kan nemcsak forintot, hanem más devizát is tartanak, 
így az árfolyamkockázatról sem szabad megfeledkezni. 
Példaként érdemes az angol fontra gondolni, amely az 
egy évvel korábbihoz képest nagyjából 15 százalékot ve-
szített az euróhoz és a magyar forinthoz képest is. Így 
aztán a mostanában londoni nyelvtanfolyamra kiutazó 
diák tavaly nyárhoz képest megközelítőleg 15 százalék-
kal olcsóbban tud szállást kapni és étkezni, ha most veszi 
meg magyar forintból angol font költőpénzét.

A hitelezés terén is találkozunk – nem is kevés – koc-
kázattal. Általában a hitelezési kockázatot a hitelnyújtó 
bankok oldaláról fogalmazzák meg, hiszen ők azt koc-
káztatják, hogy az ügyfél a tőkét és/vagy a kamatot 
nem tudja teljes egészében visszafizetni. Ugyanez más-
ként jelenik meg a hitelfelvevő oldaláról, ha az ügyfél 
túlvállalja magát a hitelfelvétellel. Gondoljunk csak ar-
ra, hogy ha egy kétkeresős család költségvetésére tá-
maszkodva vette fel a lakásfelújítási hitelt és valamiért 
egyikük akár csak néhány hónapra is kiesik a munkából, 
akkor a korábban kiszámított havi bevételre alapozott 
törlesztéseknek nem lesz meg a fedezete. A pénzügyi 
kockázatok között jó pár technikai természetű is van, 
ezeket működési kockázatoknak is szokás nevezni. Ta-
lán legelőször a csalással kapcsolatosakat kell megemlíte-
ni, ilyen például, ha fondorlattal lemásolják bankkár-
tyánk adatait és leürítik számlánk egyenlegét. A megta-
karítások, befektetések terén is találkozunk esetekkel, 
amikor az ügyfelek pénzével a szolgáltató visszaél, a na-

pi sajtóból sajnos ezekről is értesülhetünk. És műkö-
dési kockázat az is, ha az internetes átutalásnál elvét-
jük a kedvezményezett számlaszámát vagy az érték-
naposra tervezett utalásnál pont azon a napon nem 
hagyunk elegendő fedezetet és emiatt nem teljesül a 
villanyszámla kifizetése.

A pénzügyi kockázatok csökkentése érdekében sok 
lehetőség van a kezünkben: kis utánajárással, kérde-
zéssel, internetes eléréssel, rendszeres ismeretszerzés-
sel fel tudunk készülni a váratlan és kockázatos hely-
zetekre. Ebben pénzügyi szolgáltatónk is segít: jog-
szabályi kötelezettség alapján ugyanis csak ügyfélmi-
nősítés és az ügyfél profiljával, gyakorlatával, 
pénzügyi jártasságával összhangban lévő ügyletek 
megkötése lehetséges.   

PALLA GÁBOR

PÉNZÜGYEINK

MINDENNAPI KOCKÁZATOK
A pénzügyek területén a kockázatokat sokfélekép-

pen határozzák meg, és kategorizálásuk is sokfé-
le lehet. Bármelyik legyen is az, a kockázat más 

szóval a valószínűsíthető kár vagy veszteség mértékével 
egyenlő. A hétköznapok pénzügyi kapcsolataiban na-
ponta érzékeljük ezt, akkor is, amikor pénzügyi szolgál-
tatót választunk. Talán a hirdetések olvasásakor vagy is-
merősünk súgására fel sem merül bennünk, amire eset-
leg csak később jövünk rá: a választott számlacsomag 
mégsem megfelelő, a kártyahasználat drágának bizo-
nyul, a banknak kevés helyen van készpénzkiadó auto-
matája, az internetbanki szolgáltatások akadoznak, ha 
fiókban kérünk segítséget pénzügyeinkhez, akkor az 
ügyintéző nem a legfelkészültebb. És ha ezeket a hiá-
nyosságokat számszerűsítjük, akkor rájövünk, veszteség 
ért bennünket, azaz kockáztattunk, mert ha alaposab-
ban mérlegelünk, és másik szolgáltatót választunk, job-
ban jártunk volna.           

Talán nem is gondolunk rá, de a megtakarítások leg-
egyszerűbb fajtájánál, a betétlekötéseknél is kockázta-
tunk: ha rosszul számítjuk ki a betétlekötés idejét és va-
lamilyen oknál fogva a lejárat előtt mégis szükségünk 
van a pénzre (például tönkrement a hűtőszekrény és újat 
kell venni), és felmondjuk a betétszerződést, akkor elbú-
csúzhatunk attól a kamattól, amire az ügylet megköté-
sekor számítottunk. A betéteknél, a kötvényeknél ma-
radva nem szabad megfeledkeznünk a kamatlábkocká-
zatról sem. Csökkenő kamatkörnyezetben és az infláció 
lassulásánál az hozott jó döntést, aki jóval korábban, még 
magas fix kamattal és hosszú időre kötötte le pénzét. 
Inflációs időszakban, emelkedő kamatoknál viszont 
pont az ellenkezője igaz: előnyösebb rövidebb lekötése-
ket választani. Persze a piaci környezet miatt nem biztos, 
hogy mindig jól tudunk választani, hiszen a szolgáltató 
alkalmazhat változó kamatozást is.

Japán jen

A VILÁG PÉNZEI
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

Állítsa párba valamilyen egységes szabály alapján a két csoport szavait!

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Három evQeszközkészletet helyeztünk el egymáson 
egyesével az asztalon. 

Melyik evQeszköz került hatodikként lerakásra?

3.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	
fejtörWk	megoldásai

1.	fejtörW – Schmiedl Gábor 
feladványa

Megoldás: FON

(áfonya, fonnyad, pofon, font, hajfonat)

2.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Megoldás: 45

(Minden fehér hatszög 3 színessel érintkezik: 
eggyel felülrQl, eggyel alulról, eggyel pedig 

oldalról. A felsQ és az alsó szám különbségét 
az oldalsóval megszorozva kapjuk a fehér 

mezQben látható számot.)

3.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Megoldás: D

(Soronként egy „dobókocka” 3 oldala látható 
oly módon, hogy az elsQ két látható oldal 

összege egyenlQ a harmadik oldallal. 
Az utolsó sorban 2 + 3 = 5 a megoldás.)

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	
általános	 feladatmegoldó	 képességét	
teszik	próbára.	A	helyes	megoldásokat	
jövW	heti	számunkban	közöljük.	Jó	töp-
rengést,	briliáns	ötleteket,	eredményes	

gondolkodást	kívánunk!

Ki a zeneszerzQ?

F_

TE

VESZ

TAR

TÁL
TOK

TÉL

TÖK

LAK

TESZ

SZEL

JÁR

VÁR
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Nem	tanuló,	nem	dolgozó	iatalok

Az Európai Unió lakosságának 17%-a, közel 90 millió ember 
tartozik a 15-29 éves korcsoportba. Helyzetük országonként 
és korcsoportonként is rendkívül változatos. Közülük a meg-
felelő anyagi háttérrel rendelkezők sokáig tanulnak, magas 
képesítést szerezve jó esélyekkel lépnek a munkaerőpiacra. So-
kan már a tanulás mellett is munkát vállalnak, gyakran kény- már a tanulás mellett is munkát vállalnak, gyakran kény-nak, gyakran kény-
szerből. A tanulmányaikat elvégzők szerencsés esetben meg-
találják helyüket a munkaerőpiacon, egyre nagyobb azonban 
az a réteg, amelynek tagjai nem is tanulnak, és nem is dolgoz-
nak (NEET= neither in employment nor in education). Van-
nak köztük betegséggel, fogyatékossággal élők, gyermeket 
nevelők, a tanulmányaikat csak szüneteltetők, többségük 
azonban a megfelelő munka hiánya miatt került ebbe a hely-
zetbe. Az unióban közel 5 millió fiatal élt 2015-ben mind a 
munkaerőpiacról, mind az oktatásból kiszorulva.

A fiatalabb korcsoportok tagjai inkább tanulnak, az idő-
sebbek inkább dolgoznak, ám minél magasabb korcsoport-
ba tartozik egy fiatal, annál nagyobb a valószínűsége, hogy 
bekerül a se nem tanulók, se nem dolgozók közé. A 20-24 
évesek körében az olasz (31%) és a görög (26%) fiatalok kö-
zött volt a legtöbb nem is tanuló és nem is dolgozó, de a hor-
vát, román, bolgár spanyol kortársaiknak is negyede vagy 
közel negyede járt hasonló cipőben. A legkevésbé a holland 
(7%), luxemburgi, dán, német, svéd (9%), valamint a máltai, 
osztrák (10%) és cseh (11%) 20-24 éveseket fenyegette a nem 
tanulás, nem dolgozás veszélye 2015-ben. 

Az unió egészében 1 százalékponttal emelkedett a NEET-
fiatalok aránya 2006 
és 2015 között és az 
országok többségében 
– 16 ország – is hason-
lóan kedvezőtlen ten-
dencia érvényesült. A 
legnagyobb mértékű 
romlás a 20-24 éves 
fiatalok helyzetében – 
a NEET-fiatalok ará-
nyának 9-10 százalék-
pontos emelkedése a 
megfelelő korcsoport-
ban – Olaszország-

ban, Görög- és Spanyolországban, Cipruson és Írországban 
következett be. 12 országban javult a helyzet, itt arányuk 
csökkent, a legnagyobb mértékben Németországban (5,9 
százalékponttal), Bulgáriában (5,3 százalékponttal), Svédor-tal), Bulgáriában (5,3 százalékponttal), Svédor-
szágban (3,4 százalékponttal), Cseh- és Lengyelországban 
(2,9 és 2,8 százalékponttal). 

Magyarországon a 20-24 éves fiatalok körében 2015-ben 
16,5%, tíz évvel korábban 18,4% volt azok aránya, akik nem ta-
nultak és nem dolgoztak. Ugyanez az arány a 15-24 éves ma-
gyarok között 11,6% volt, az előző évinél 2 százalékponttal 
kevesebb. Arányuk a nők körében magasabb (12,8%) volt, mint 
a férfiaknál (10,4%), ugyanakkor a javulás a nőknél nagyobb 
mértékű volt. A 15-24 éves magyar NEET-fiatalok száma 
2015-ben 127 ezer volt. Munkavállalási esélyeiket – hasonlóan 
kelet-európai társaikéhoz – erőteljesen korlátozt a, hogy mint- társaikéhoz – erőteljesen korlátozt a, hogy mint-saikéhoz – erőteljesen korlátozta, hogy mint-
egy kétötödük legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezett 
2015-ben. Arányuk Észak-Magyarországon volt a legmaga-
sabb (17%) és Közép-Dunántúlon (7,5%) a legalacsonyabb.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Nem tanuló, nem dolgozó 20–24 éves fiatalok aránya, 2015

Az unió fiatal lakosságának 

tevékenysége, 2015
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Szén-dioxidból üzemanyag

A klímaváltozás egyik kulcsszerep-
lőjének a szén-dioxidot tartják, 

ezért nagy erőket fordítanak a kibo-
csátásának csökkentését és felhasz-
nálását célzó kutatásokra. A fosszilis 
tüzelőanyaggal működő erőművek 
és az autók mellékterméke, a szén-
dioxid felhalmozódik az atmoszfé-
rában, és az éghajlat melegedésében 
játszik szerepet. Az Argonne Natio-
nal Laboratory (USA) és a Univer-
sity of Illinois (Chicago) munkatár-
sainak fejlesztésében a fotoszintézist 
mintául véve a napfényt hívták se-
gítségül ahhoz, hogy a szén-dioxi-
dot használható energiává alakítsák.

A szén-dioxid megkötésekor az je-
lent kihívást, hogy viszonylag kevés-
sé hajlamos reakcióba lépni. „Önma-
gában nehéz a szén-dioxidot bármivé is 
átalakítani” – mondta  Larry Curtiss, 
az Argonne National Laboratory 
munkatársa, a Science folyóiratban 
publikált tanulmány egyik szerzője. 
Curtissnek és munkatársainak kata-
lizátort kellett találnia ahhoz, hogy 
valamilyen használható anyaggá 

ujjhegy érzékenységét növeljük. 2012-ben 
az az ötletem támadt, hogy a megnöveke-
dett érzékenység a minimálisan invazív 
műtéteknél lehet hasznos. A tipikus orvosi 
eszközök a páciens állapotáról szolgáltat-
nak adatokat. Nagyon kevés olyan eszköz 
létezik, mely az orvosok képességeit növeli” 
– mondta Yuichi Kurita, a tanulmány 
vezető szerzője, a Hiroshima Univer-
sity professzora.

A vibrátor, mely a PZT Actuator ne-
vet kapta, a sebész kedvenc eszközéhez 
csatlakoztatható, és a sebész tenyerében 
vibrál állandó mértékű sebességgel. 
Ezek a rezgések olyan finomak, hogy 
nem érzékelhetőek, ám ezek az állan-
dó, egyforma rezgések megnövelik a 
sebész érzékenységét más, szabálytalan 
rezgésekre. Ha különböző szöveteket 
érint egy fémeszközzel, akkor az eb-
ből fakadó természetes rezgés túlságo-
san finom ahhoz, hogy a sebész érzé-
kelje. Ám az állandó rezgés, melyet a 
PZT Actuator kelt, figyelemreméltó 
szintre növeli az érzékenységet.

Önként jelentkezőkkel végeztek tesz-
teket, akiket arra kértek, hogy vakon 

A sebészek képességét 
javítja az új orvosi eszköz

A kisméretű, vibráló berendezés, 
mely bármilyen sebészeti eszköz-

höz csatlakoztatható, növeli a sebészek 
érzékenységét, akik így jobban meg 
tudják különböztetni a páciens testén 
belül található különböző alakzatokat 
és képleteket. A PZT Actuatort, me-
lyet a Hiroshima University mérnökei 
terveztek, az orvosok külön képzés 
nélkül, azonnal tudják használni.

A minimálisan invazív műtétek al-
kalmával a sebészek hosszú, vékony 
fém eszközökkel kénytelenek dolgoz-
ni, és csak ezen keresztül érzékelik a 
páciens testét. Az ilyen laparoszkópiás 
műtétek kedvezőek a páciens számára, 
mert csökken a sebészeti vágás mérete, 
és könnyebb a gyógyulása. A sebészek 
azonban nem tudják használni az ujja-
ikat ahhoz, hogy közvetlenül tapintsák 
a páciens testét, és így nyerjenek alap-
vető információkat a szervekről.

„Hat évvel ezelőtt kezdtük ezt a munkát, 
amelyben az volt a célunk, hogy az emberi 

használjanak sebészeti csipeszt, mely-
nek nyeléhez PZT Actuatort erősítet-
tek. A feladat az volt, hogy különböző 
finomságú csiszolópapírokat külön-
böztessenek meg, és találjanak meg 
egy hungarocell-labdát egy szilikonnal 
megtöltött edényben. Ezek a tesztek a 
szövetek textúrájának felismerését és 
egy daganat azonosítását szimulálták. 
A teszt eredménye és további elem-
zések megmutatták, hogy több olyan 
rezgésintenzitás is létezik, mely bár-
ki érzékenységét fejleszti. Az eszközt 
nem szükséges a használója egyéni ér-
zékenységére finomhangolni, tehát 

alakítsák a szén-dioxidot, olyasmi-
vé, amely könnyebben lép reakció-
ba. A növények, amikor a légkörből 
kivonják a szén-dioxidot, és cukorrá 
alakítják, egy organikus katalizátort, 
egy enzimet használnak. A kutatók 
erre a szerepre egy fémvegyületet, a 
wolfram-diszelenidet (WSe2) válasz-
tották, melyet nano méretű pelyhek-
re daraboltak, hogy maximalizálják 
a felületét, és minél reakcióképesebbé 
tegyék.

A növények a katalizátorukat cukor 
előállítására használják, az Argonne 
Laboratórium kutatói a szén-dioxidot 
szén-monoxiddá alakították. Habár a 
szén-monoxid még mindig üvegház-
gáz, sokkal reaktívabb, mint a szén-
dioxid, és már léteznek eljárások arra, 
hogy a szén-monoxidot hasznos üzem-
anyaggá, például metanollá (metil-alko-
hol, faszesz, CH3OH) alakítsák, mely 
használható belső égésű motorok üzem-
anyagaként, illetve üzemanyagcellákban 

Szén-dioxid a Föld atmoszférájában, abban az esetben, ha a talaj és óceánok már nem képesek 

elnyelni a kibocsátás felét. A NASA modellje.

FORRÁS: YUICHI KURITA, HIROSHIMA UNIVERSITY
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használata egyszerű, mindemellett 
biztonságos a páciens számára, hiszen 
a testen kívül helyezkedik el, a sebész 
kézi műszerén. A vibrálás, melyet kelt, 
olyan finom, hogy az eszköz nem re-
meg miatta. 

„Kísérletünk következő állomásában a 
PZT Actuator működését műtéti szituáció-
ban vizsgáljuk. Mielőtt átadjuk a sebészek-
nek, ki kell fejlesztenünk az eszköz fertőt-
leníthetőségét is, hogy a páciensek biztonság-
ban legyenek” – mondta Kurita.

Az eszköz kifejlesztésében matemati-
kusok és orvosi mérnökök működtek 
együtt. Az első teszteket matematikai 
modellezéssel végezték, melynek során 
négyféle idegsejtre végeztek számításo-
kat, hogy megtudják, hogy milyen kü-
lönböző válaszokat adnak különböző 
szintű mechanikai behatásokra. A PZT 
Actuator kifejlesztésénél a sztochaszti-
kus rezonancia elvét használták ki. E 
jelenség során egy állandó, érzékelhe-
tetlen jel (tulajdonképpen egy zaj), fel-
erősít egy szimultán szabálytalan jelet 
(ebben az esetben a szövetből érkező 
visszajelzést). (AlphaGalileo)

Ismeretlen világ  
a tengerfenéken

A z egyenlítői Csendes-óceánban el-
helyezkedő, mélytengeri bányá-

szatra használt Clarion-Clipperton 
Zónában megdöbbentően változatos és 
gazdag élővilágot találtak a tengerfenéken. 
A felfedezés részleteiről a Scientific Reports 
című folyóiratban szá-
moltak be. A tanul-
mány vezető szerzője, 
Diva Amon, a Univer-
sity of Hawai’i, School 
of Ocean and Earth 
Science and Technology 
(SOEST) munkatársa 
arról számolt be, hogy a 
területről begyűjtött 
fajok fele eddig isme-
retlen volt a tudo-
mány számára. Az 
eset rávilágított arra, 
milyen keveset tu-
dunk a mélytengeri 
életről.

„Rájöttünk, hogy ez a 
bányászati feltárás előtt álló terület ad ott-
hont az egyik legváltozatosabb megafauna-
közösségnek, melyet valaha feltártak mély-
tengeri körülmények között” – mondta 
Amon.

A mélytengerek a bányászat követ-
kező célpontjai. Biológiai, kémiai és 
geológiai folyamatok eredményekép-
pen magas koncentrációval rendelkező 
polimetallikus mangángumók kép-
ződtek a CCZ-terület tengerfenekén. 
Ez a terület körülbelül akkora, mint 
az Amerikai Egyesült Államok. Ezek 
a gumók réz, nikkel, kobalt, mangán 
és más fémek értékes forrásai lehet-
nek, ezért nagy az érdeklődés a terü-
let bányászata iránt. Az International 
Seabed Authority adatai szerint az 
összes, a Csendes-óceánban található 
polimetallikus mangángumók feltárá-
sára irányuló szerződés erre a területre 
köttetett.

A tanulmány, mely az ABYSSLINE-
projekt része, elsőként írta le a tenger 
fenekén lakó élőlények változatos 
fajait a bányászatra kijelölt egyik 
területen, melyet a UK Seabed 
Resources Ltd (UK-1) bérbe vett, a 
CCZ keleti részén. Ezek az élőlények 
a tengerfenék ökoszisztémájának 
kulcsszereplői.

Távirányítású jármű segítségével a 
kutatócsoport négy helyen mérte fel 
a területet az UK-1-zónában, és egy 
helyen ettől keletre. Céljuk az volt, 

hogy felmérjék az ökoszisztéma gaz-
dagságát és változatosságát. A felmé-
résekből gyűjtött előzetes adatok meg-
mutatták, hogy azokon a tengerfenéki 
területeken, melyeken több mangán-
gumó van, több állat él. Sőt, a megafa-
unához tartozó, azaz a 2 centiméternél 
nagyobb állatok nagy részének élete 
a polimetallikus mangángumóktól 

függ, és ezért ezeket az állatokat nega-
tívan fogja érinteni a bányászat hatása.

„A kutatás legnagyobb meglepetése az 
volt, hogy mennyire változatos itt az öko-
szisztéma, hogy milyen nagyszámú új faj 
él itt, és az, hogy több, mint a fajok fele a 
gumóktól függ – az élőhelynek éppen attól 
a részétől, mely a bányászat következmé-
nyeképp el fog tűnni” – mondta Amon. 
A bányászati feltárásra irányuló tervek 
azonban haladnak előre annak elle-
nére, hogy a tudásunk a tengermélyi 
ökoszisztémáról még mindig csekély.

„Annak érdekében, hogy a területet haté-
konyabban tudjuk kezelni, és csökkentsük 
a mélytengeri bányászat környezeti hatá-
sait a CCZ-területén és a UK-1-területen, 
alapvető tudásra volna szükségünk az itt 
található megafauna gazdagságát, válto-
zatosságát, és a fajait, ennek az ökoszisz-
témának kulcsfontosságú elemeit illetően” 
– mondta Craig Smith, óceanografus 
professzor, az ABYSSLINE projekt 
vezető kutatója.

Az ABYSSLINE munkatársai továb-
bi tanulmányokat publikálnak majd a 
CCZ-terület mélytengeri biológiájáról, 
melyek között az UK-1-területe mega-
faunájának atlasza is elkészül majd. Az 
atlasz dokumentálja a területen talál-
ható makrofauna (rákok, férgek, pu-
hatestűek, és más, 0,3 és 2 cm közötti 
gerinctelenek) kiemelkedően magas 
diverzitását is.

(University of Hawaii)

a metanol katalizátor segítségével reagál 
a levegő oxigénjével, és így közvetlenül 
elektromos energiát szolgáltat.

Az a reakció, melynek során a szén-
dioxid szén-monoxiddá alakul, ugyan-
azokat az alapvető kiindulási anyagokat 
igényli, mint a fotoszintézis. „Ahhoz, 
hogy a fotoszintézis során előállítsák saját 
üzemanyagukat, a fáknak energiára van 
szükségük – melyet a fény szolgáltat –, va-
lamint vízre és szén-dioxidra. A mi kísérle-
tünkben a hozzávalók ugyanezek, de más a 
végtermék” – mondta Curtiss.

A folyamat olyannyira hasonlít a ter-
mészeteshez, hogy a kutatócsoport 
„mesterséges falevelet” hozott létre, 
melyben három lépéses reakciósorozat 
segítségével jön létre a szén-monoxid.

A tanulmány azt is kimutatta, hogy 
a reakció során minimális energia vész 
el. „Minél kevésbé hatékony egy reakció, 
annál nagyobb az energia költsége, mellyel 
újrahasznosíthatjuk a szén-dioxidot, tehát 
alapvető követelmény a hatékony reakció”. 
Curtiss szerint a wolfram-diszelenid 
katalizátor szintén viszonylag tartós, kö-
rülbelül 100 óráig használható. „Sok kü-
lönbözőféle szénhidrogént égetünk el, szenet, 
olajat, benzint. Ha találunk egy módszert 
arra, hogy a kémiai üzemanyagokat újra-
hasznosítsuk a napfény segítségével, jelentő-
ségteljes lépést haladunk előre” – mondta.

(Argonne National Laboratory)

Egy, a Relicanthus nemzetséghez tartozó csalánozófaj, 

2,5 méter hosszú csápokkal, melyek egy mangángumón megtapadt, 

halott szivacs vázához csatlakoznak.
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Kollaboratív kommunikáció

Régóta ismert, hogy az állatok is 
kommunikálnak, sőt együttmű-

ködésre is képesek ennek révén. 
Arra azonban, hogy valódi kétolda-
lú, kollaboratív kommunikáció léte-
zik ember és állat között is, angol 
biológusok csak a közelmúltban ta-
láltak egyértelmű bizonyítékot. 

A vizsgálat apropóját a Mozam-
bikban élő, vadászó-gyűjtögető Yao 
bennszülöttek adták, akik szerint a 
bölcs mézkalauz madár elvezeti őket 
a mézzel teli vadméhfészkekhez. 

Csak egy jellegzetes 
brrr-hm hangot kell ki-
adni, erre a madár egy 
éles hanggal hívja föl 
magára a figyelmet. Ez-
után követni kell a ma-
darat, és néhány percen 
belül jön a jutalom. A 
Yaok a méz megszerzése 
után lépjutalmat hagy-
nak egy levélen a segítő 
madárnak. Megfigyelé-
sek szerint a Yaok a méz háromne-
gyedét a mézkalauz révén találják. 

Egy kísérletben a bennszülöttek 
saját hangja helyett felvételről ját-
szották le a brrr-hm trillát, vagy sza-
vakat, vagy egy gerle vészhangját. 
A legtöbb sikeres kalauzolás az első 
esetben történt. A mézmadárral zaj-

ló kooperáció több száz évre tekint 
vissza. Afrika egyes tájain más-más 
hangot használnak a bennszülöttek 
a hívásra és a madarak ismerik a he-
lyi dialektust.

Vajon a madarak szüleiktől tanul-
ják ezt a képességet? 

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

Így lehet valóban zöld  
a weboldal

Becslések szerint a világszerte üze-
melő szerverek és számítástechni-

kai adatközpontok a világ energiafel-
használásának 1–1,5 százalékát 
emésztik föl. Ez talán nem tűnik óri-
ási mennyiségnek, pedig nagyjából 
azonos Franciaország teljes éves 
áramfogyasztásával. Ezek az adat-
központok ugyanis weboldalak mil-
liárdjainak szolgáltatnak tárhe-
lyet. Ma pedig már rengeteg civil 
szervezetnek és zöld életmódot 
folytató embernek van saját web-
oldala. Sokan közülük – miköz-
ben saját életükben mindent 
megtesznek, hogy csökkentsék 
környezetterhelésüket – nem 
gondolnak arra, hogy virtuális 
létük is zöldíthető. 

Ma már egyre több szolgálta-
tó kínál olyan tárhelyet, amely 
részben vagy egészben zöldnek 
nevezhető. A lényege, hogy a 
weboldalak működtetéséhez szük-
séges számítógépek, szerverek ren-
geteg áramot igényelnek, ám nem 
mindegy, hogy honnan származik ez 
az energia. A zöld tárhelyszolgáltatók 
vállalják, hogy a szerverek működte-
téséhez szükséges energiát megújuló 
energiából szerzik meg. Magyaror-
szágon az ilyen szolgáltató még fölöt-
tébb ritka, de külföldön már akadnak 
olyanok is, akik nem hogy megújuló 
forrásból vásárolják az energiát, de 
ők maguk telepítenek napelemeket 
vagy szélgenerátorokat erre a cél-

ra.  Idehaza már az is előnyös do-
lognak számít zöld szempontból, ha 
tárhelyszolgáltatónk kellően gyors.  

A tárhelyszolgáltatás azonban 
csak az első lépés egy weboldal zöl-
dítésében. A következő lépés az 
ökölógiai honlaptervezés. Ennek lé-
nyege, hogy weboldalunkon igyek-
szünk minimalista grafikai eleme-
ket alkalmazni. A nagy weboldalak 
ugyanis sok adatátvitelt igényelnek 
a tárhelyszolgáltató és a felhaszná-

ló oldaláról egyaránt. Az adatátvitel 
pedig energiaigényes folyamat. Az 
igazán zöld weboldal tehát igyek-
szik weboldalát kis méretűvé tenni. 
Ez nem azt jelenti, hogy a weboldal 
igénytelen kinézetű vagy csúnya. A 
képek ugyanis ma már veszteség-
mentesen tömöríthetők, és léteznek 
olyan technikák, mint a CSS Sprite 
és ezer más megoldás, amellyel egy 
weboldal mérete minimalizálható. A 
látvány szép maradhat, de a weboldal 
mérete mégis kicsi és így használata 
kevesebb energiát igényel.

Ha egy weboldal letöltése sok időt 
vesz igénybe, sok fájlt kell letölteni, 
mire összeáll a weboldal, az szintén 
több energiát igényel, mint a gyors 
honlapok. Weboldalunk megalkotá-
sakor törekedjünk arra, hogy minél 
kevesebb lekérésre legyen szükség az 
oldal betöltéséhez, ami felhasználói és 
tárhelyszolgáltatói oldalon is csökkenti 
a weboldal energiafelhasználását.

A monitorok több energiát fogyasz-
tanak, ha fehér vagy világos színt kell 

megjeleníteniük – vallják sokan. 
Ez igaz is volt a régi típusú mo-
nitorok esetében, azonban a mos-
tani új monitorok már a fekete 
vagy a sötét színek megjeleníté-
sekor igényelnek több energiát. 
Nem kell tehát feltétlenül sötét 
tónusúra hangolni weboldalun-
kat, a fehér az igazán környezet-
barát megoldás.

Weboldalunkon gondoskod-
junk nyomtatóbarát verzióról is. 
E nélkül ugyanis weboldalunk 
kinyomtatása igen sok energiát 

vesz igénybe. A nyomtatóbarát verzió 
legyen egyben környezetbarát is, de 
hívjuk fel a felhasználók figyelmét, 
hogy ha egy mód van rá, ne nyom-
tassák ki honlapunk tartalmait.

A teljes IT-szektor becslések szerint 
annyi szén-dioxidot bocsát a légkörbe, 
mint a repülőgépek. Nem kis mennyi-
ségről van tehát szó. Talán apróságnak 
tűnik weboldalunk zöldítése, de ez 
ugyanúgy egy apró, ám hasznos lépés, 
mint az otthoni komposztálás vagy a 
szelektív hulladékgyűjtés.

(www.greenfo.hu) 
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KERESZTREJTVÉNY

E heti keresztrejtvényünk fR sorait Rényi Alfréd mate-
matikus, akadémikus (1921–1970) megállapításai adják 
(vízszintes 1., függRleges 1. és 7.).
 
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 34. számunkban elkezdQdQ 14 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek bet_ibQl egy 125 éve 
született jeles építész, m_egyetemi tanár, az MTA tagjának 
neve áll össze. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 11. Savanykás húsétel. 12. Száz centi. 13. 
Bázis. 14. Albánia fQvárosa. 15. ÉneklQ szócska. 16. Arc-
kikészítés. 18. A pontyfélék családjába tartozó, szálkás 
húsú, édesvízi hal népi neve. 19. Évek ...; hosszú ideje. 
21. Különbözik. 23. Hidegen számító nQtípus. 25. Az óra 
hatvanadrésze. 27. Ártó szellem. 30. Címermadár. 31. Fél-
holt! 33. ... Weimarban; Thomas Mann regénye. 35. A -ke 
képzQpárja. 36. Zúduló tömeg. 38. Állj! 40. Carlos Santana 
hangszere. 41. Boncza ...; költQnQ, Ady Csinszkája.

FÜGGQLEGES: 2. Sörgyári alapanyag. 3. ... Kok; olimpiai bajnok 
holland úszónQ. 4. A színházi siker hangos jele. 5. Az einsteinium 
vegyjele. 6. Mihelyt. 8. Olaszország NOB-jele. 9. Zsírozó. 10. Legendás 
futballegyüttesünk Puskásékkal. 14. Bibliai gyümölcs jelzQje. 17. Kiss ..., 
Kate; Cole Porter musicalje. 20. Géppisztolytípus. 22. In medias ...; a dolgok 
közepébe vágva, latinul. 24. Cornelius Nepos öt könyvbQl álló m_ve; Exempla. 
26. Szoknya és káposzta jelzQje! 28. Hullámos mintázatú selyemszövet. 29. 
Nantes centruma! 32. Háromtagú együttes. 34. Kázus. 37. Atlanta, röv. 39. 
Három, a zenében. 41. Bírálat kezdete!

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. október 8.

Jelentkezési határidQ: 2016. szeptember 5. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2015 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

A 32-es lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: AZ 
EMBER SZÁRMAZÁSA ÉS AZ IVARI KIVÁLÁS; SZILY KÁLMÁN. 
Az egykori és mai elnökök munkásságát bemutató, A százhetvenöt 
éves Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat (1841–2016) cím_ kötetet 
nyerte: Bartus Sándorné (Miskolc), Bodor Bodza (CserkeszQlQ), 
Harazin András (Dabas),  Horváth Ágota (Budapest) és Szabó 
Anikó (Budapest).  A nyerteseknek gratulálunk, a könyvet postán 
küldjük el.
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Augusztus 8-án átadták a 
teljesen felújított perkátai 
Győry-kastélyt, melyben ez-
úttal két kiállítást is megte-
kinthetnek a látogatók. Az 
egyik tárlat a XIX. századi 

magyar nemesség és egyben a Győry-család életét mu-
tatja be, a másik pedig egy pekingi várostörténeti kiállí-
tási anyag, amely Európában is egyedülálló.

A Perkátán található klasszicista kastély főépülete az 
1700-as évek második felében már a díszudvarral és 
nagyméretű kastélyparkkal a Győry-család birtokában 
volt. Az 1820-as években a két oldalszárny megépítésé-
vel új funkcionális egységek jöttek létre. A II. világhá-
borút követően, az államosításkor a főépületben általá-
nos iskolát alakítottak ki, közben elkezdődött a mostani 
iskola építése, ahova 1974-ben költözhettek be a diákok. 
A kastély épületén 1975 és 1979 között a szükséges felújí-
tásokat elvégezték, ekkor művelődési ház és könyvtár 
üzemelt benne.

Perkáta és a Kínai Népköztársaság kapcsolata pedig 
1960-ig nyúlik vissza, amikor a Peking melletti 
Huahsziang népi kommunája a perkátai mezőgazdasági 
termelőszövetkezettel alakított ki kapcsolatot. A rend-
szerváltás után is megmaradt ez a kapcsolat, 2001-ben 
pedig aláírták a testvérvárosi szerződést Perkáta és a 
most már Pekinghez tartozó, annak egyik kerületének 
számító Huahsziang között.

Hosszú svájci tartózkodá-
sa után a varázslatos Káli-
medencében, Salföldön 
letelepedett Somogyi Márk 
fotóművész és grafikus-

tervező képeiből nyílik kiállítás Nyitott szemmel 
címmel a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban.

Az október 30-ig látható tárlat négy nagyobb téma 
köré épül. A Mintatermészet című sorozat természetfotói 
a fotós természet iránti tiszteletét és a természet csodái-
nak tudatos megmentésére való törekvését tükrözik – ez 
Somogyi művészetének két legfontosabb jellemzője. A 
második témakör a legújabb munkákból válogat, a kínai 
fotósorozat egy százéves kínai teaház világába enged 
bepillantást. A Szépséges borászat című sorozat darabjai 
azt az ember és természet közötti együttműködést tárják 
elénk, amely a borászatot jellemzi. A negyedik, az Ingó-
kövek című sorozat pedig valódi kuriózum: a természet 
elemei absztrakt kompozíciókban, fekete-fehérben je-
lennek meg. 

Somogyi Márknak számos egyéni- és csoportos ki-
állítása volt Európa-szerte. A Laczkó Dezső Múze-
umban megrendezett nagyszabású gyűjteményes ki-
állítását most láthatja először a Veszprém megyei kö-
zönség. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány és a pozsonyi Vá-
rosi Galéria összefogásának 
eredményeként nyílt meg ja-
nuár 21-én Pozsonyban az a 
tárlat, amely a XX. századi 
klasszicizáló rajzi kultúra 

gyökereit és kultúrtörténeti hátterét két közép-európai 
művész, Szalay Lajos és Koloman Sokol 
életművén keresztül tárta a közönség 
elé. A két művész személyesen soha 
nem találkozott, az életrajzuk azon-
ban több ponton mutat hasonlóságo-
kat, párhuzamokat. A kiállítás sikerén 
felbuzdulva döntöttek úgy a szerve-
zők, hogy azonos címmel főváros-
unkba is elhozzák a magyar rajzmű-
vészet kiemelkedő alkotójának és a szlovák grafika rej-
télyes alakjának művészi munkásságát feldolgozó, és 

Pablo Picasso kapcsolódó 
alkotásaival kiegészített 
válogatást.

A Várkert Bazár Testőr-
palotájában november 
13-ig helyet kapó Szalay 
– Sokol – Picasso című 
tárlat, amelyen több mint 
130 Szalay-, mintegy 70 

Sokol-mű, valamit 13 Picasso-alkotás látható, arra tesz 
kísérletet, hogy nemzetközi kontextusba helyezve tárja 
fel e két, közép-európai identitását a hosszú tengerentú-
li tartózkodás alatt is megőrző művész sorsát és világlá-
tását, és rávilágítson művészetről vallott nézeteik rokon-
ságára, munkásságuk stiláris és tematikus hasonlóságai-
ra, illetve különbözőségeire. 

A szentendrei Duna- 
korzón, a régi kikötő-
nél különleges vízi 
installáció fogadja az 
arra sétálókat.

Vincze Ottó, a fő-
ként különleges térinstallációiról ismert, Szentendrén élő 
képzőművész visszatért egyik kedvenc szimbólumához, 
a színes hajózási bójákhoz, ezekkel teremtett most fordí-
tott biliárdhelyzetet a folyó vizén. A bóják utalnak a 
helyszín történelmére: hozzávetőlegesen annyi bója ke-
rült a vízre, ahány hajóból valaha a szentendrei délszláv, 
dalmát, és görög lakosság kereskedőinek régi flottillája 
állt.

Az augusztus 4-én átadott River-pool/Vízballo-
nok című kiállítás, amely az augusztus 25-én induló 
szentendrei Art Capital felvezetése is egyben, október 
30-ig  lesz látható a festők városában.

Távoli barátság Kapcsolódások

Négy témára

Vízi billiárd
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A	nagy	londoni	tezvész
1666 forró, száraz nyarának végefelé, 
szeptember másodikán kora hajnalban 
Thomas Farrinor, a királyi pékmester 
nem vette észre, hogy a kemencében a 
parázs még izzik. Nem bűn, inkább 
csak hiba lett volna ez, ha sütődéje 
nem a City, a római korból származó 
falakkal körülkerített, zsúfoltan be-
épített polgárváros szűk sikátorában, a 
Pudding Lane-en áll. 

Mendel	szülWháza
Mendel családfáját a XVII. századig 
lehet visszavezetni: 1656-ban szüle-
tett és Heinzendorfban 1684-ban 
kötött házasságot egy bizonyos 
Wenzel Mendel a helybéli Marina 
Wellerttel. Az ő ükunokájuk volt 
Anton Mendel, Gregor Mendel 
édesapja. A tudós németajkú szülei 
földműveléssel foglalkoztak. 

Szulejmán	szultán	halála
Szulejmán szultán a kor mércéi szerint 
elaggott korban, 72 évesen indult utolsó 
hadjáratára. Nagybeteg volt, de úgy 
érezte, tartozik magának és hadseregé-
nek azzal, hogy rendet teremt azokon a 
magyarországi területeken, amelyeket 
több évtizedes, nehéz harcokkal szerzett 
meg a birodalomnak, de amelyeket a 
magyar végvári harcosok és a magyar 
(török szemmel: bécsi) király seregei fo-
lyamatosan támadtak. 

A hátlapon
Egy sármos alga

Algológusként sokszor okoz nehézséget, 
hogy a mikroszkópos lényeknek nincs 
magyar nevük. Elég például a mostani 
címadásra gondolni… Persze, az algák 
között e téren is vannak kivételek, ilyen 
a fecskemoszat (Ceratium hirundinella) 
vagy a süveges cianobaktérium (Cylin-
dro sper mopsis raciborskii).

A hátsó borítónkon látható kovaalgá-
nak sincs magyar neve, de jelzője igen. 
Már 1885-ben „elragadó”, „bájos”, 
„kecses” fajként említik. Talán még ta-
lálóbb, ha egy kicsit régiesen „sármos”-
nak nevezzük, hiszen egy ma már ki-
halt, de igencsak figyelemreméltó for-
máról van szó, amelynek a váza átlago-
san 50 mikronnál nem nagyobb.

Staurosira grunowii-ként írta le 
Pantocsek József kórházigazgató főor-
vos 1892-ben, a mai Szlovákia terüle-
tén található Bory község kovaföldjé-
ből, de igazából szép, gazdag lelőhelye 
az ugyancsak szlovákiai Lutilla község-
nél van. Ez a felvétel is egy onnan szár-
mazó mintáról készült, amelyet a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum 
Növénytárában őrzött anyagból készí-
tettünk elő szkenning elektronmikro-
szkópos vizsgálathoz.

Mai tudásunk szerint a Staurosira 
grunowii a középső-miocénben jelent 
meg és a késő-pleisztocénben tűnt el 
véglegesen, vagyis csaknem 15 mil-
lió éven át élt különböző édesvizek-
ben az északi féltekén: vulkáni ta-
vakban, kiédesülő tengerekben vagy 
egyéb kontinentális vizekben. 2011-től 
bolíviai, luxemburgi, portugál és bol-
gár kollégákkal részletes biogeográfiai 
és taxonómiai vizsgálatokat végez-
tünk rajta, amelynek eredményeit a 
Diatom Research-ben tettük közzé 
2014-ben. Számos néven illették ezt 
a sármos kovaalgát a kutatók az el-
múlt több mint 130 évben. Mai ér-
vényes neve pedig: Staurosirella 
grunowii (Pantocsek) E. Morales, 
Buczkó & Ector. 

Kép és szöveg: BUCZKÓ  KRISZTINA
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