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A magyar csillagászati diákolimpiai munkacsoport ezúton
hirdeti meg a 2018-as Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia (IOAA) magyar keretének kialakítását
célzó válogatóversenyét a matematika és fizika terén tehetséges, a csillagászat és az űrkutatás iránt érdeklődő középiskolás diákok számára. A versenyben részt vehetnek hazai és
határon túli magyar ajkú, a 2017/2018. tanévben középiskolába járó diákok.
Az idei válogatóversenyen túl fél szemmel már 2019-re is
érdemes figyelni, amikor is Magyarország rendezi meg a
nemzetközi olimpiai döntőt. Az érdeklődő, még a 2018/19es tanévben is középiskolába járó diákok számára különösen
hasznos lehet az idei válogatóversenyen történő tapasztalatszerzés, hiszen ha idén nem is kerülnek be az olimpiai csapatba, jövőre még nagyobb eséllyel szállhatnak majd versenybe
a hazai megrendezésű diákolimpiára jutásért, ahol a tervek
szerint hazánkat két csapat is képviselni fogja.
A 2017/18 tanévi válogatóversenyről:
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A verseny három bevezető fordulóval indul. Mindhárom
forduló (az OKTV-hez hasonló módon) a versenyre jelentkező iskolákban bonyolódik le. Időpontok: október 3., november 7. és január 9.
A legeredményesebbek kerülnek az országos döntőbe. Tervezett időpont: 2018. március 2–3. A nyilvános döntő legjobbjai
pedig megkezdik a felkészülést a 2018-as nemzetközi olimpiára.
A verseny honlapján online segédanyagok, mintafeladatok közzétételével segítik a felkészülést. Ezek az alapszinttől
egészen a nemzetközi versenyszintig jutáshoz is tudnak útbaigazításul szolgálni.
2015 óta regionális olimpiai felkészítő szakkörök is működnek, jelenleg Budapesten, Debrecenben, Szombathelyen és
Baján. A szakkörök szeptember folyamán indulnak, de menet közben is csatlakozhatnak hozzájuk új érdeklődők. Az
ezekre történő jelentkezés célszerűen területi alapon történhet – a kapcsolatfelvételhez szükséges információk megtalálhatók a verseny honlapján: http://www.bajaobs.hu/IOAA/
Ugyanitt lehet jelentkezni is a versenyre, 2017. október
2-án 12 óráig.
Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

A Southamptoni Egyetem nem
zetközi kutatócsoportja leg
utóbb azt a néhány tízmillió
évvel ezelőtt lezajló globális fel
melegedési eseményt vizsgálta,
amelyet az Atlanti-óceán észa
ki medencéjének keletkezése
során az intenzív vulkanizmus
következtében kibocsátott nagy
mennyiségű szén-dioxid idézett elő.
A tanulmány a Nature folyóiratban
jelent meg, felhasználva a legújabb
rendelkezésre álló geokémiai méré

okozója az óceánba és a légkörbe ke
rült nagy mennyiségű szén-dioxid, a
legfőbb kiváltó ok, azaz ennek for
rása és teljes mennyisége mindeddig
csak feltevéseken alapszik.
Jelenlegi ismereteink szerint a fo
lyamat nagyjából egybeesett a vul
káni kitörések sorozatának eredmé
nyeképp létrejött hatalmas bazalt
ömlések kialakulásával, amelyek az
óceánfenéken terültek szét. Mindezt
Grönland Északnyugat-Európáról
történő fokozatos leválása idézte elő,
kialakítva az Atlanti-óceán északi
medencéjét.

Egy a számtalan megőrződött parányi Foraminifera-váz közül

„Az óceán pH-értéke megmutatja, hogy mennyi szén-dioxidot nyelt
el az ősi tengervíz. Emellett viszont a
szénizotópok változását is figyelembe
kell venni, hogy az esetleges forrásáról
is információhoz jussunk” - mondta
Andy Ridgewell professzor, a Kaliforniai Egyetem munkatársa. A mérési
eredményeket globális éghajlatmo
dellekkel párosítva kiderül, hogy a
paleocén-eocén határán bekövetke
ző hőmérséklet-emelkedést intenzív
vulkáni tevékenység előzte meg.
A kutatócsoport továbbá arra
a következtetésre jutott, hogy a

A vulkáni tevékenység hihetetlen mennyiségű szén-dioxidot képes
a levegőbe juttatni

si adatokat és a legfrissebb éghajla
ti modelleket. Az eredmények azt
mutatják, hogy a paleocén-eocén
határán (körülbelül 55-56 millió év
vel ezelőtt) tapasztalható hőmérsék
leti maximum (Paleocene–Eocene
Thermal Maximum, röviden PETM)
összefügg a légkörben lévő szén-di
oxid mennyiségének geológiai érte
lemben vett gyors, kevesebb mint 25
év alatt történő megduplázódásával,
amely szinte egyértelműen vulkáni
működés eredménye.
A PETM a legutóbbi 66 millió
évet figyelembe véve a leggyorsabb
és legszélsőségesebb, természetes
globális felmelegedési esemény. A
számítások szerint megközelítőleg
150 ezer évig tartott és a földi át
laghőmérséklet körülbelül 5 Celsiusfokos emelkedése jellemezte. Ez a
hőmérséklet-növekedés megegyezik
a modern előrejelzések által a XXI.
század végére jósolt értékkel. Ha
bár régóta felmerült az elgondolás,
miszerint a PETM-esemény egyik

„A szén-dioxid forrásának azonosításához elsőként az óceán pH-értékének
változásait vettük figyelembe a PETM
során, ehhez pedig a Foraminiferákat
hívtuk segítségül. Ugyanis a bennük
található bórizotópok mérésével követhető nyomon leginkább ez a változás”
– mondta Marcus Gutjahr, aki ko
rábban a Southamptoni Egyetemen
posztdoktorként volt a kutatás veze
tője, ma pedig már a németországi
Kielben található óceánkutató köz
pont munkatársa.
A Southamptoni Egyetem egyi
ke azon kevés helyeknek a világon,
ahol a rendelkezésre álló modern
felszerelés lehetővé teszi az ehhez
hasonló munka kivitelezését. A
vizsgált élőlények, a Foraminiferák
(Likacsoshéjúak) kis méretű, ősi ten
geri planktonok, amelyek a tenger
felszínéhez közel élnek és mikro
szkopikus szilárd vázuknak köszön
hetően évmilliókkal később is meg
őrzik az egykori környezeti feltéte
leket.
Élet

PETM-esemény során több mint
10 000 petagramm (1016 kg), fő
ként vulkanikus forrásból származó
szén-dioxid került a felszínre. Ez a
hatalmas mennyiségű CO2 mint
egy 30-szorosa a Föld összes ed
dig elégetett fosszilis tüzelőanyaga
által kibocsátott mennyiségnek. A
számítógépes tesztek eredményei
alapján ebben az időszakban a lég
köri szén-dioxid-koncentráció 800
ppm és 2000 ppm között változott,
napjainkban ez az érték körülbelül
400 ppm.
„Ahogyan az ősi Föld globális rendszere reagált ezekre a változásokra,
sokat elmondhat a jövőben várható
emberi behatással is fokozott éghajlati eseményekről” – mondta Gavin
Foster professzor, a Southamptoni
Egyetem munkatársa, aki azon
ban hozzátette: „A szén-dioxid-szint
emelkedése a PETM során közel sem
zajlott le akkora sebességgel, mint napjainkban.”
Forrás: University of Southampton
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Kicsi a bors, de erős

Az ugrópókok családja (Sal
ti
cidae) a világ fajokban leggaz
dagabb pókcsaládja a maga
több mint 5900 pókfajával,
mely a jelenleg ismert pókfajok
nagyjából 13 százalékát teszi
ki. E pókcsalád számos külön
böző megjelenési formát és túlélési
stratégiát foglal magába. Nagyjából
egy évtizeddel ezelőtt a kutatók fel
figyeltek rá, hogy egy kelet-afrikai
ugrópókfaj, az Evarcha culicivora ge
rinces állatok vérét is fogyasztja – a
gerincesek vérét szívó szúnyogok
elejtésével és elfogyasztásával. Egyes
ugrópókok étlapján azonban nem
ilyen indirekt módon jelennek meg
táplálékként a gerinces állatok.
Martin Nyffeler, G. B. Edwards és
Kenneth L. Krysko biológusok nem
régiben a Journal of Arachnology ne
vű tudományos folyóiratban pub
likálták egy aránylag nagy méretű
ugrópókfaj, a Phidippus regius zsák
mányszerzésével kapcsolatos ered
ményeiket. Először két diák látta
a 90-es évek elején, az amerikai
Gainesvilleben (Florida), hogy ez a

Phidippus regius nőstény példánya
(FORRÁS: FARM3.STATICFLICKR.COM)

pókfaj kis méretű békát zsákmányol.
Megfigyelésüket később, 1995-ben
Torontóban, az Észak-Amerikai
Kétéltű Monitorozási Program egy
konferenciáján említették meg elő
ször a tudomány előtt nyilvánosan,
így ez számít az ugrópókok e sajátos
zsákmányszerzéséről tett első emlí
tésnek. Ez akkor nem keltett nagy
feltűnést, hiszen a gerinces állatok
zsákmányolása más, nem az ugró
pókok közé tartozó pókok körében
már akkor is régóta ismert jelenség
volt. Nyffeler és munkatársai némi
irodalmazással a 114 ismert pókcsa
1188
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Phidippus regius példányok békazsákmányukkal
(FORRÁS: NYFFELER ÉS MTSAI., 2017)

ládból 26-ban találták meg annak
nyomát, hogy a különböző pókok
időről időre elejtenek egy-egy kis
méretű gerincest.
Minthogy az ilyen zsákmányszerző
magatartás közvetlen megfigyelése
komoly próbatétel, ezért a kutatók
egy szokatlan forrást használtak az
ugrópókok e viselkedésének vizs
gálatára. Az internetet, azon belül
is főleg a szociális médiát hívták se
gítségül, mely a közelmúltban a vi
lághálóra feltöltött fotókat jelenti. A
kutatók összesen 8 ilyen észlelés ada
tait vizsgálták meg munkájukban,
hogy közelebb kerülhessenek ehhez
a furcsa jelenséghez.
A vizsgálat főszereplője, a már
említett Phidippus regius egyike a
legnagyobb ugrópókoknak, a ki
fejlett nőstények testhossza a 2,2
centimétert is elérheti (mely akár
3,5 centiméteres teljes lábátmérőt is
jelenthet), tömegük pedig a 0,5–1
grammot. Az elülső pár lábukon
levő serteszerű szőrök tüskeszerű
en megnagyobbodtak, ezzel téve
alkalmassá az elülső lábpárt a zsák
mányállatok megragadására. Erről
a robusztus, masszív ugrópókfajról
közismert, hogy gyakran ejt el ná
lánál sokkal nagyobb, akár veszélyes

2017/38

zsákmányt is, mint például nagy
méretű szöcskéket. Meglepő módon
a faj az utóbbi időben egyre népsze
rűbb terráriumi állat.
A szóban forgó munkában szereplő
Phidippus regius egyedei békákat és
a hüllők közül anoliszokat zsákmá
nyoltak, melyek 1–2,5-szer voltak
nagyobbak e pókoknál. Noha ismert,
hogy egyes ugrópókok igen gyakran
önmaguknál akár háromszor nehe
zebb zsákmányt is elejtenek, jelen
esetben a zsákmányállatok töme
géről sajnos nem állt rendelkezésre
adat. A legtöbb ugrópókfaj aránylag
kicsinek számít, mégis, a kutatók
azt feltételezik, hogy a kis méretű
gerincesek más ugrópókfajok ét
lapján is szerepelhetnek. A kutatók
ugyanakkor azt is feltételezik, hogy
az ugrópókok családjának más, nagy
méretű tagjai (például az Afriká
ban és Ázsiában honos Hyllus nem
tagjai) ugyancsak táplálkozhatnak
gerincesekkel, hiszen méretük ezt
lehetővé teszi.
A pókok többsége generalista táp
lálkozású ragadozónak számít, ami
sok előnnyel jár, ugyanis évszaktól,
élőhelytől stb. függetlenül szinte
mindig akad valamilyen zsákmány
állat, amelyet elejthet. Ha az egyik

Az a híres svéd
nemi egyenlőség

Balta, lándzsa, nyilak, kés, paj
zsok, lovak, sőt, taktikai mo
dellezésre használt bábuk és
tábla feküdt amellett a X. szá
zadban eltemetett viking har
cos mellett, akinek a DNS vizs
gálatának eredményét tették közzé
antropológusok egy nemrég meg
jelent cikkben. A sír tartalma egy
értelműen magas rangú személyre
utal, akinek a csonttani jegyei alap
ján újabban szárnyra kapott a felté
telezés, hogy esetleg
nőről van szó. Ez az
elképzelés nyert most
bizonyítást a DNS
vizsgálat eredménye
alapján. Már eddig is
ismert volt néhány női
viking harcos, de ő, a
Bj 581-es sír tulajdono
sa az első magas rangú
női viking.
Svédországban talál
ták a sírt, ahol jelenleg
a parlament 44 %-a nő
és úgy általában is vi
lágelsők a nemi egyen
lőség terén. Ha ez a
cikk 1958-ban szület
ne, most arról számolnék be, hogy
Svédországban a lelkészként való
szolgálás is szabaddá vált a nők szá
mára – ami azt illeti, ezen egy viking
nem lepődne meg, a X. században
már voltak női vallási vezetők. 1864ben azt hirdetném, hogy betiltották
a házastársi erőszakot, 1829-ben pe

dig, hogy Európában elsőként enge
délyezték a bábáknak a sebészi mű
tőeszközök használatát és megadták
nekik a sebész státuszt – bár a viking
korban is voltak már női orvosok.
1778-ban, hogy engedélyezték a szü
lést a házasságon kívüli gyermeket
hordozó anyáknak, hogy névtelenül
elköltözhessenek egy másik városba,
ahol a hivatalos papírjaikon nem tün
tetik fel, hogy hajadon, így óva meg
őket a társadalmi szégyentől – bez
zeg a vikingek: akkoriban nem volt
megkülönböztetve a házasságon be
lüli és azon kívüli gyermek.
A X. században minden 20. évét
betöltött férfi vagy nő teljes jogú
személy volt, aki szabadon mozog
hat és saját magáért felel. Egy nő
nem csak orvos vagy vallási vezető
lehetett, de költőre, rúnakészítőre és
kereskedőre is vannak példák. Nők
örökölhettek vagyont és férfi rokon
hiányában rájuk szállt a családfői
pozíció addig, míg meg nem há
zasodtak. A függetlenség egyetlen
korlátja a klán által megrendezett
házasság volt, cserébe viszont a vá
lás és újraházasodás elfogadott volt.
Mi több, egy hajadon élhetett együtt
és vállalhatott gyereket egy férfival,
aki akár házas is lehetett. És mindez
így is maradt, mígnem megjelent a
kereszténység.
A nők férfi felügyelet alá kerültek:
hajadonként a legközelebbi férfiro

kon, később a férj tartozott értük
felelősséggel. Egyedül az özvegyek
nek maradt meg a nagykorúságuk.
Az 1608-ban bevezetett, Bibliából
átemelt szabályok tovább rontottak
(volna) a helyzeten, ha betartották
volna őket. 1686-ban újra legalizál
ták a hajadonok jogát a tanúsko
Élet

dásra és perindításra, amelyet addig
maga a bíróság végzett illegálisan.
Házas asszonyok dolgozhattak a
férjük mellett, sőt, azok távollétében
vagy halála után az asszonyok vezet
ték az üzletet. A XVII. századi há
borúskodások alatt a bevonult föld
művesek feleségei épp úgy intézték
a szükséges feladatokat, mint ahogy
a nemesek asszonyai vették vállukra
a birtok vagy plébánia terheit, vagy
éppen járultak a király színe elé a
függőségeik miatt.
Az 1500-as évek végétől a város
okban lányok is járhattak alapfokú
oktatási intézménybe. 1640-ben
külföldről érkeztek lányok tanul
ni, akik járhattak gimnáziumba is.
1686-ban köteleztek minden vidé
ki plébániát, hogy alapfokú okta
tást biztosítson nemtől függetle
nül minden gyermeknek. A XIX.
században megjelent céhek tagjai
lehettek asszonyok (annak ellenére,
hogy ez néhány helyen hivatalosan
tilos volt), a szegény asszonyok
nak pedig, akiknek nem volt férfi
hozzátartozójuk, aki eltartsa őket,
engedélyezték, hogy kacatokat, ru
hát, lekvárt, süteményt áruljanak az
utcákon. A férjek nem adhatták el
a feleségük vagyonát, annak bele
egyezése nélkül. Mindkét fél elvál
hatott és a válásban ártatlan félhez
került a gyermek, a nő pedig öz
vegyként vagy elváltként egyaránt
nagykorúvá vált.
A napóleoni hábo
rúk miatt kialakult
férfihiány és az ipa
rosodás arra ösztö
nözte a döntéshozó
kat, hogy a lányok
oktatása minél több
szakma elsajátítását
tegye lehetővé fér
jezettségi státusztól
függetlenül. Az új
jogok
biztosítása
újabb jogok meg
tárgyalását vonzotta
maga után. Az 1845
utáni években újra
biztosították a nők
örökléshez, kereskedéshez és még
számos foglalkozáshoz való egyen
lő jogát. Utolsóként a katonaság is
nyitottá vált számukra 1980 és 1989
között. Így, ezer év után, ismét elő
fordulhat, hogy magas rangú, női
katonai tisztet temetnek el.
Ferenc K ata
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

SVÉDASZTAL

táplálékállat száma megcsappan, a
generalista ragadozó könnyen át
válthat egy másikra. Az, hogy a
generalista Phidippus regius békákkal
és hülőkkel is kibővíti táplálékálla
tainak listáját, új megvilágításba he
lyezi azt, hogy e pókfaj egyedei mi
lyen változatos túlélési stratégiákhoz
folyamodnak a túlélésük érdekében.
Az olyan, nagy méretű pókfélék,
mint a Nephyla nem tagjai hatalmas,
kerekhálókat szőnek, melyek néha
kisebb madarakat is képesek elejteni.
A fekete özvegyek rokonsági köré
be tartozó formák esetében megfi
gyelték már, hogy kisebb hüllőket
ejtenek el. Nyffelerék munkájával
az ugrópókok is beálltak ebbe a le
nyűgöző sorba.
Szabó M árton

3 5 0 É V E S M I LT O N E LV E S Z E T T PA R A D I C S O M A

HALANDÓ-SZEM-NEMLÁTTA-DOLGOK
350 éve, 1667-ben, egészen pontosan augusztus 20-án új bejegyzés került a
londoni kiadók és könyvárusok jegyzékébe (Stationers’ Register): Samuel
Simmons nyomdász rögzítette igényét az Elveszett Paradicsom című, tíz
könyvből álló költemény kinyomtatására. A mű megjelenését a bejegyzés
szerint Richard Royston és Thomas Tomkyns engedélyezték, szerzőjét, John
Miltont, csak a szerény „J. M.” monogram jelöli. A kötet néhány hónapon
belül megjelent, s bár az első kiadás címlapja a korabeli könyvkiadási szokásokhoz képest kifejezetten visszafogott – a szerzőre továbbra is csak nevélapja

Az 1667-es kiadás cím

nek kezdőbetűi utalnak, a mű még mindig csupán „költemény” (poem) és
Milton portréja is hiányzik –, a többi, ahogy mondani szokás, történelem.

A

z Elveszett Paradicsomot már
szinte megjelenése pillanatában korszakalkotó műként értékelték a kortársak, az azóta
eltelt három és fél évszázad során pedig folyamatosan nőtt jelentősége, s
ma az európai és a világirodalom
egyik alapműveként tartjuk számon,
Homérosszal, Vergiliussal, Dantéval
vagy Goethével együtt emlegetve
szerzőjét. Jobb-e Milton, mint Shakespeare? (Is Milton Better than Shakespeare) című monográfiájában a
princetoni egyetem professzora,
Nigel Smith egyenesen amellett érvel, hogy Milton szövegei – s elsősorban az Elveszett Paradicsom – korszerűbben világítanak rá korunk

legfontosabb kérdéseire, a nyugati
társadalmakat foglalkoztató sokrétű
(kulturális, politikai, etikai, ökológiai, stb.) problémákra, mint Erzsébetkori elődjének hatalmas, s méltán híres életműve.
Bárki, aki akár csak futólag is ismeri
az Elveszett Paradicsomot, tudja, hogy
Smith alapvetése nem csupán olvasócsalogató trükk (bár annak sem utolsó!). Milton eposza óriás léptékű, az
egész univerzumot és annak teljes
történetét felölelő látomás, melynek
célja „Isten útjának igazolása az embereknek” (to justifie the ways of God to
men), a világban jelen lévő rossz és gonosz magyarázata a keresztény üdvtörténet fényében. Milton sajátos

Michelangelo: Bűnbeesés és kiűzetés a Paradicsomból (Sixtus kápolna)
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nonkomfor-mista, gyakran az eretnekséget súroló protestáns hitrendszere mindvégig meghatározó, a mű
ettől azonban még nem válik teológiai értekezéssé. A költemény középpontjában a bűnbeesés rövid bibliai
története áll, az antik eposzok mintájára megkomponált, klasszikus eposzi
kellékeket (invokáció, enumeráció,
hasonlatok, stb.) felvonultató szövevényes elbeszélés azonban több idő- és
térbeli síkon játszódik. A mű legelején
megismerhetjük a Pokolban sínylődő,
Isten uralma ellen lázadó bukott angyalokat, különösen Sátán büszke, s
kezdetben igencsak heroikusnak tűnő alakját, majd az eposz során végigkövethetjük, börtönéből szabadulva
hogyan alacsonyítja le magát (és társait) álnok mesterkedésével. Az elbeszélő a Pokol után egyenesen a men�nyek mennyébe röpíti az olvasókat,
hogy bepillantást nyerjünk az Atya és
a Fiú párbeszédébe, mely epizód után
a Paradicsom lesz a fő helyszín: láthatjuk Ádámot és Évát az ártatlanság
állapotában, tanúi lehetünk a Rafael
arkangyallal folytatott hosszú beszélgetésüknek, melynek fő célja Ádám
figyelmeztetése és tanítása, s itt történik a bűnbeesés is. A Paradicsomból
való kiűzetés előtt Mihály arkangyal
feltárja az emberiség jövőjét (tulaj-

donképpen az emberi történelmet) Ádám szemei
előtt, majd az eposz legvégén az első emberpár elhagyja valaha boldog lakhelyét: „Kéz kézbe, lassu
vándorlépteik / magányban
az Édenen át vezetnek.”
A cselekmény e rövid öszszefoglalása természetesen leegyszerűsítő, arra
azonban elég, hogy lássuk: Milton nem riad
vissza attól, hogy az emberi lét néhány alapvető
problémájával szembesítse olvasóit. Mi a szabadság? Mi a helyes engedelmesség? Mire való
a tudás? Mit jelent a szeretet? Mi a
bűn? Létezik-e eleve elrendelt sors
vagy szabad akaratunkból meghozott
döntéseink befolyásolják életünk menetét? Az Elveszett Paradicsom a költészet „édes pirulájában” adagolja ezeket
a kérdéseket (s persze még sok más
hasonló kérdést is) anélkül, hogy dogmatikus válasszal szolgálna rájuk. Az
eposz elbeszélője maga is tisztában
van a feladat nehézségével: „merész
dalom … épp nem átlag-szárnyalással
indul / Áón-csúcsra [a Múzsák lakhelyéül szolgáló Helikón hegyre], midőn
prózába, rímbe / nem kísérlett vállalkozást kisért.” A fennkölt tárgyhoz méltóan a rímtelen jambusos sorokban
(ún. blank verse-ben) írt, sajátos,
gyakran a klasszikus nyelveket visszhangzó szókincsű és mondatszerkesztésű költői szöveg stílusában is egyedülálló.
z eposz 1667-es megjelenése ter
mészetesen csak az alkotói folyamat egyik utolsó állomását jelöli.
Milton ifjúkorától fogva készült a
nagy mű megírására: az 1639 és 1641
közötti időszakból származó, Cambridge-ben őrzött Trinity kézirat tanúsága szerint eleinte tragédiát akart
írni a Bukás történetéből. Az Elveszett Paradicsom még jelenlegi, epikus-elbeszélő formájában is sok
szempontból hasonlít egy drámára: a
szöveg túlnyomórészt monológokból és párbeszédekből áll, és az 1667es kiadás 10 könyvre való felosztása
értelmezhető két ötfelvonásos tragédia egymás mellé helyezésének. Az
eredeti tervek megvalósítását azonban Milton mozgalmas, viszontag-

Az 1674-es kiadás cím

lapja

ságokkal teli élete több ponton is befolyásolta. Az angol forradalom és
polgárháború idején magas pozícióban, Cromwell külföldi levelezésekért felelős titkáraként dolgozott,
ideje nagy részét a (főként latin nyelvű) diplomáciai levélváltások, valamint politikai pamfletek írása töltötte ki. 1652-ben, 44 évesen elveszített szeme világát, s attól kezdve barátok és ismerősök közreműködésével
tudta csak munkáját végezni. II. Károly 1660-as visszatértével azután
kegyvesztetté vált, egy ideig börtönben is ült, majd családjának és kevés
megmaradt barátjának segítségére

szorulva szerény és
visszahúzódó életre
kényszerült – így
vészelte át az 1665ös londoni pestist és
a 1666-os nagy tűzvészt is. Az Elveszett
Paradicsom elbeszélője hasonló megpróbáltatásokról panaszkodik: „sok rossz
napot megértem, / sok
rossz nap buktattatott
el és gonosz nyelv, / éjben, midőn körülvett
száz veszély, magánosan.” S mégis: ebben a
szörnyű időszakban
fejezte be mesterművét, ilyen nehézségek
közepette mondta tollba – a késő tizennyolcadik századi és a romantikus festői képzelet szerint lányainak
– az eposz több mint tízezer sorát.
Ráadásul az első kiadás megjelenése
után sem hagyott fel az alkotással:
1671-ben két utolsó költői művét, a
Visszanyert Paradicsom című rövid
eposzt és a A küzdő Sámson című
tragédiát jelentette meg, s halála
évére, 1674-re átdolgozta az Elveszett Paradicsomot: néhány sorral kiegészítette és tíz helyett tizenkét
könyvre osztotta a szöveget. Ez
utóbbi kiadás címlapján már portréja
és teljes neve is megjelenik.

Orlai Petrich Soma: Milton, leányainak az Elveszett Paradicsomot diktálván (1862)
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iltonnak, aki világéletében
M
büszke és öntudatos volt, 1667ben mindössze hét évvel a királyság

restaurációja után még minden oka
megvolt arra, hogy szerény címlappal, mindenfajta komolyabb hírverés nélkül jelentesse meg művét. A
cromwelli interregnum emléke
élénken élt az emberek emlékezetében és Milton politikai ellenfelei is
aktívak voltak. A szöveg így is alig
csusszant át a cenzúrán; az egyik
cenzor, az akkor mindössze huszonnyolc éves Thomas Tomkyns az első
könyv egyik hasonlatát kifogásolta,
amelyben az elbeszélő a Pokolban seregét maga köré gyűjtő Sátánt írja le:
Viselkedésben,
alakban büszkén kivált közűlük
miként torony, ős fénye nem veszett
egészen, kisebbnek se tűnt, csupán
bukott arkangyalnak, dicsfénye csak
tüzével halkult, mint midőn a Nap kél
ködülte látkörön sugára-nyesve,
vagy mint midőn a Hold mögé kerül:
fogyatkozása szörnyü félhomályt
terít a félvilágra, s változással
rémít királyokat. Fakulva is
túlfényli ő arkangyaltársait.
( Jánosy István fordításai)
A Sátán romló dicsőségét vészjósló
képekkel (ködbe burkolózó napkorong, napfogyatkozás) érzékeltető,
nagyszerű hasonlatot – amelyben
Milton XVIII. századi olvasója, Edmund Burke, a fenséges mintapéldáját látta – Tomkyns egyetlen félmondat, a „változással rémített kirá-

lyok” említése miatt kifogásolta.
Mai szemmel nézve a szöveg ártalmatlan, különösen ha tekintetbe
vesszük, hogy az Elveszett Paradicsom
több helye ennél jóval nyíltabb kritikával illeti a monarchikus államformát. Az 1665-'66-os évek katasztrófáit azonban a néphiedelem Isten
büntetésének vette, s az 1666. június
22-i napfogyatkozást is sokan politikai felfordulásra utaló baljós előjelként értelmezték. Az olvasók, az angol irodalom és az egyetemes kultúra szerencséjére azonban Tomkyns
végül meggondolta magát – talán
cenzortársa, Richard Royston bírta
jobb belátásra, de az is lehet, hogy rájött: igen kevesen fogják olvasni ezt
a nehéz költeményt –, s már semmi
nem akadályozhatta meg az eposz
megjelenését.
A cenzor skrupulusain kívül az
1667-es kiadás más politikai és kultúrtörténeti érdekességeket is tartogat. A kiadó, Samuel Simmons, akinek nyomdája szerencsésen megúszta a tűzvészt, 1667. április végén
szerződést kötött Miltonnal az Elveszett Paradicsom megjelentetésére. Ez
az okirat a mai szerzői jogi szerződések őse: az első olyan fennmaradt
dokumentum, amely hivatalosan
rögzíti, hogy egy mű szerzője szellemi tulajdona, s hogy a szerző munkájáért fizetséget kap. Milton nem
gazdagodott meg költeményéből: a
megjelenéskor 5 fontot kapott (mai
árfolyamra átszámolva ez kb. 850

Munkácsy Mihály: Milton (1878)
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font), majd 1300 eladott példány
után még egyszer ugyanennyit
(utóbbi kitétel a második és a harmadik kiadásra is vonatkozott). Az
anyagi haszonnál azonban valószínűleg fontosabb volt számára, hogy
a korabeli, ún. patrónusi rendszert
megkerülve – amelyben a szerzők
általában egy nemesúr kegyeinek
voltak kiszolgáltatva, s a támogatásért cserébe hízelgő, a patrónus erényeit dicsérő előszavakat és műveket
kellett írniuk – olyan megjelenési
formát válasszon, amelyben saját
maga rendelkezhet műve sorsa felől.
Mint oly sok mindenben, Milton ebben a döntésében is úttörőnek bizonyult: a tizennyolcadik század elejétől kezdve egyre elterjedtebbé vált a
különböző művek (különösen a regények és a hosszabb elbeszélő költemények) előfizetésen alapuló kiadása, amely a patrónusok helyett a piaci
keresletet részesítette előnyben.
z Elveszett Paradicsom tehát nem
csak tartalmával, hanem megjelenésének sajátos körülményeivel is
megváltoztatta a világot. Nem is csoda, hogy Miltonnak a magyar kultúrtörténetben is fontos szerepe van.
Orlai Petrich Soma és Munkácsy
festményein kívül – amelyek inkább
Milton romantikus kultuszához tartoznak –, fontos megemlítenünk,
hogy az Elveszett Paradicsom óriási hatással volt Madáchra az Ember Tragédiájának megalkotásában, és nem feledkezhetünk el az eposznak a tizennyolcadik század óta megjelent számos fordításáról sem. A legfontosabb
XX. századi fordításnak, Jánosy István 1969-es szövegének a kritikai kiadását 2011 és 2016 között készítette
el a Károli Gáspár Református Egyetemen működő háromfős OTKA
kutatócsoport (ld. korábbi cikkünket:
„Az Elveszett Paradicsom készülő
kritikai kiadása. Egy tetszhalott mű
újraélesztése.” Élet és Tudomány
70/38 (2015), 1193–1195. OTKA:
101928; projektvezető: Fabiny Tibor,
közreműködő kutatók: Ittzés Gábor
és Péti Miklós). Reméljük, hogy ez a
korszerű jegyzetapparátussal ellátott,
az Elveszett Paradicsom nehéz szövegének értelmezésében a nemzetközi
Milton-kutatás legújabb eredményeit
felhasználó kiadás mihamarabb a
nagyközönség elé kerül.
Péti Miklós

A

AUGUST VON KOTZEBUE MEGGYILKOLÁSA

SZENT SÁTÁN?
1820. május 20-án, Mannheim főterén, óriási
tömeg előtt fejeztek le egy gyilkosságért elítélt
24 éves fiatalembert. A múltban nem volt ritka,
hogy hasonló véres ceremóniákon a bámészkodó
nézők szimpátiája az elítélt felé fordult, de olyan,
hogy maga az ítéletvégrehajtó is megsiratta a
kivégzettet, csak nagyon ritkán. Ebben az esetben éppen ez történt.

A

vérpadra hurcolt Karl Ludwig
Sand 1795 őszén, a bajorországi Wunsiedelben látta
meg a napvilágot egy kisnemesi családban. Gyermekkorában elkapta a
rettegett fekete himlőt, amitől arca
csúnyán heges maradt. Ez a trauma
ugyanúgy rányomta bélyegét az
amúgy is labilis idegállapotára,
mint a napóleoni háborúk,
amelyek hazáját is érintették.
Tizenhárom éves volt, amikor
a nálánál alig három évvel
idősebb szász diák, Friedrich
Staps Schönbrunn-ban merényletet követett el a francia
császár ellen, és miután kijelentette, hogyha tehetné, másodszor is megpróbálná, kivégzőosztag elé állították. Ettől kezdve Staps lett Sand példaképe,
akiben
tanárai
ültették el a haza iránti elkötelezettséget. Húszévesen még
egy francia hadjáratra meghirdetett toborzáson is részt
vett, a vérfürdőbe torkolló
waterlooi csata azonban teljesen kiábrándította. Ráadásul
nem sokkal később egyetlen
barátja egy folyóba fulladt,
ezért mély depresszióba esett.
Egy ideig még azt is fontolgatta, hogy Indiába utazik misszionáriusnak, de aztán meggondolta
magát.
Amikor nem sokkal később Sand elolvasott egy titokban nyomtatott és
terjesztett szórólapot a liberális
Burschenschaft (diákszövetség) meg-

alakulásáról, úgy érezte, hogy végre
egy komoly politikai célokat meghirdető közösséghez tartozhat. A napóleoni háborúk után a német ajkú államokat ugyanis politikai megosztottság jellemezte. A konzervatív uralkodói körök hatalmuk biztosítása
érdekében a független államocskák lé-

Az egyetemisták leghangosabban a
szigorú nevelési módszerek miatt tiltakoztak, de gyakran pécézték ki
maguknak zsidó származású tanáraikat, és azokat, akikről úgy gondolták, hogy valamelyik külföldi állam
érdekeit szolgálják. 1817-ben Sand is
részt vett azon a wartburgi gyűlésen, ahol a nacionalista diákok
August von Kotzebue politikus,
drámaíró könyveit égették el,
akiről azt pletykálták, hogy
Moszkva fizetett ügynöke.
Idegen hatalom
szolgálatában

August von Kotzebue

tét szorgalmazták, míg az értelmiségi
fiatalság a nemzeti egység szószólója
lett. Nézeteiket legálisan nem terjeszthették, ezért a diákok tornaegyesületekbe tömörültek, ahol haladó szellemiségű tanáraik vezetésével a reformok szükségességéről vitatkoztak.
Élet

August Friedrich Ferdinand
von Kotzebue 1761-ben született Weimarban, egy gazdag
polgári családban. Jénai joghallgató korában írta első vígjátékát, melynek köszönhetően bekerült az udvari körökbe, de 1785-ben máig tisztázatlan okokból emigrálnia
kellett, és II. Katalin Oroszországában lelt új otthonra. Kormányzati tisztviselőként az
észt tartomány magisztrátusá
nak elnökévé nevezték ki, és
orosz állampolgárságot, valamint nemesi címet is kapott.
Új hazájában írta legsikeresebb
drámáinak egy részét, de miután
egy hosszabb külföldi útról visszatért Moszkvába, magyarázat nélkül letartóztatták, és Szibériába
száműzték. Néhány hónappal később egy titkos megállapodás fejében elengedték további büntetését,
és
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sőt még a szentpétervári német
színház igazgatójává is kinevezték.
1814-ben Kotzebue-t államtanácsossá léptették elő, majd orosz főkonzulként Königsbergbe küldték.
Három évvel később az ő feladatává
tették, hogy tájékoztassa I. Sándor
cárt a nyugati politikai, pénzügyi és
oktatási állapotokról. Harmadik feleségével, tizenegy gyermekével és
nevelőkből, házitanítókból, valamint szolgálókból álló seregével
Weimarban telepedett le. Évi 4500
talléros fizetéséből jól élt, és mint főkonzulnak, rendszeresen be kellett
számolnia a német és a francia politikai, kulturális és egyéb fejleményekről. A titkosszolgálat főnökeként legfőbb feladata a haladó ifjúsági szervezetek megfigyeltetése és a
megtudott titkok Szentpétervárra
való eljuttatása volt. A cári udvar
ugyanis aggodalommal figyelte a
német diákok mozgolódását, és
Kotzebue tudta, mit várnak tőle kenyéradó gazdái. Gyakorlott tollforgatóként kifigurázta egykori barátait, nyíltan bírálta a tornászokat és a
diákegyleteket.
Közben azonban egy véletlen folytán egyik jelentése Heinrich Luden
történész kezébe került,
aki Jénában a „Nerriesis”
című liberális folyóiratot
szerkesztette. Amikor
Luden arra készült,
hogy közzétegye a jelentést, Kotzebue az
egész számot lefoglaltatta a rendőrséggel. Ezután saját lapjában fejtette ki, hogy legfőbb
ideje lenne az egyetemi
szabadságot szűkebb kor
látok közé terelni. Nem
csoda, hogy az 1818 őszén
Mannheimbe költöző
Kotzebue-t a német
politikai radikálisok a
reakció legfőbb képviselőjévé kiáltották ki,
és rendszeresen tartottak tiltakozó megmozdulásokat a
háza előtt.
Halál a nemzet árulójára!

Volt közöttük egy, aki nem elégedett
meg a főkonzul elleni tüntetésekkel,
hanem arra készült, hogy egy hősies,
de drámai cselekedettel vívja ki pol1194
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gártársai elismerését. Sand ekkor kor a megtámadott védekezésül felmár egy olyan titkos társaság tagja emelte a karját, erősen mellbe vágta
volt, akik „feketéknek” vagy „meg őt egy papírvágó késsel. „Látod –
nem alkuvóknak” nevezték magu- mondta neki nevetve – így kell
kat. Az a meggyőződésük külön csinálni, ha le akarsz szúrni valakit.”
böztette meg őket a többi diákegye- Végül írt egy üzenetet „Halálos dösülettől, hogy egy új és jobb világ fés August von Kotzebue-nak” címcsak erőszak árán jöhet létre. Sand az mel, amelyben részletesen meginő elveik hatására
határozta el, hogy
meggyilkolja az
akadémiai szabadság ellenségét,
a „nemzet árulóját” és orosz ké
met. Már 1818.
május 5-i naplóbejegyzésen ezt
írta: „Ha elgondolkozom, gyakran
oda lyukadok ki,
hogy lehetne már
valakiben annyi bátorság, hogy belemártsa a kardját a
Kotzebue meggyilkolásásról készült illusztráció (1820)
hazaáruló zsigereibe. Amíg valaki meg nem teszi, én sem dokolta, hogy miért nyúl ilyen ralelek nyugalomra.”
dikális eszközhöz. Ebben utalt arra
Több hónapon keresztül készítette is, hogy tulajdonképpen még reelő a merényletet. Az erlangeni or- ménykedik abban, hogy valaki
szágos vásáron vett egy rövid tőrt, megakadályozza tette végrehajtásában. Ezért amikor 1819.
március 8-án elindult
Mannheimbe, az inkrimináló iratot otthagyta
az íróasztalán. Pechjére
azonban senki sem olvasta el.
Sand március 22-én
érkezett a városba, és
már másnap délelőtt
10 órakor megjelent
Kotzebue lakásánál. Mi
vel feltételezte, hogy
orosz állampolgárként
könnyebben bejuthat,
azt állította magáról,
hogy Heinrichnek hívják, lett származású, és
Mitauból érkezett. EnAz 1817-es wartburgi gyűlésre tartó diákok
nek ellenére nem engedték be a szolgák.
amelyet „kis kardnak” hívott, és Azt azonban sikerült megtudnia,
egy francia vadásztőrt. Rendszere- hogy a házigazda minden délelőtt
sen látogatta az anatómiai előadá- egy órát sétál a közeli parkban.
sokat az egyetemen, és figyelmesen Azonnal Kotzebue után eredt, de
tanulmányozta a szív elhelyezkedé- mivel még sohasem látta, nem issét a mellkasban. Amikor egy ba- merte fel őt a járókelők között, így
rátja egy napon meglátogatta, ő kénytelen volt visszatérni az otthohirtelen arcon legyintette, és ami- nához.
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Szíven szúrt apa

Kivégzés könnyekkel

Már késő délután volt, amikor 1820. május 20-án reggel Sand kilépett
Kotzebue tudomást szerzett a látogató- a börtön kapuján, és miközben felszállt
ról, és utasította a személyzetet, hogy a szekérre, amellyel a vesztőhelyre szálengedjék be. Néhány kölcsönös udvari- lították, az őt kísérő tömeg virágcsokassági formula után Sand átnyújtott ne- rokat dobált fel hozzá. Egész éjszaka
ki egy levelet. Miközben a drámaíró el- esett az eső, ezért az egy szál ingben
merült az olvasásában, vendége előrán- ücsörgő, összekötözött kezű fiatalemtotta a vadászkést, és „Nesze te, hazaáru- ber jól láthatóan didergett, mégis moló!” – kiáltás kíséretében vendéglátója solygott. A fából ácsolt vérpadot egy
felé döfött. Az áldozat felső állkapcsát gyalogsági zászlóalj vette körül, meg
sebesítette meg, aki a várakozásának előzve az esetleges zavargásokat.
megfelelően védekezésképpen felemelAz erőtlen Sandot két oldalról támote a karját. Ekkor támagatva kellett felkísérdója kétszer is lesújtott
ni a lépcsőn, ott azonszabadon hagyott mellban kihúzta magát, és
kasára. Kotzebue szinte
hangosan kiáltotta:
azonnal
meghalt,
„Íme a hely, ahol meg
ugyanis a döfés átvágta
kell halnom!”. Tekina szívburkot, így a
tetét végighordozta a
kiáramló vér megbéní
szánakozó nézőkötotta a szívét.
zönségen, aztán illeEkkor lépett be a szodelmesen leült a székbába ötéves kislánya,
re. Franz Wilhelm
aki a vér láttán sikoltozWidmann hóhér egy
ni kezdett, és édesapját
ollóval levágta hosszú
szólongatta. Sandot hirbarna haját, amely a
telen hatalmába kerítetvállára omlott. Sand
Karl Ludwig Sand
te a lelkiismeret-furdaazt is megengedte nelás, és saját maga ellen
ki, hogy néhány fürtfordította a fegyvert. De csak kön�- jét eltegye emlékbe. Aztán egy vörös
nyebben sérült meg, ezért letámolygott kendővel bekötötték a szemét, de mega lépcsőn. Közben a szolgák kiabálására kérte Widmannt, hogy csak lazán,
hatalmas tömeg gyűlt össze a ház előtt, mert az utolsó pillanatig szeretné látni a
s néma döbbenettel figyelték, amint napfényt. A hóhérsegéd elölről tartotta
Sand térdre ereszkedett, Istennek aján- Sand fejét, miközben a bakó a háta mölotta a lelkét, és újból a saját mellkasába gé lépett, és kardjával a nyakára sújtott.
szúrt. Ezúttal elszántabb lehetett, mert Elsőre azonban eltévesztette, és csak
a fájdalomtól és vérveszteségtől rövide- megsebesítette az elítéltet. A második
sen elájult.
kísérlet azonban már sikerült, és a töA támadót azonnal kórházba szállí- meg egyetlen hangos sóhajtással búcsútották, ahol szigorú őrizet alatt tar- zott el a szerencsétlen fiatalembertől.
tották. Hónapokig lebegett élet-halál Sokan a zsebkendőjüket mártogatták a
között, de mégis túlélte, és lassan tel- kiömlő vérbe, és a széket is darabokra
jesen fel is épült. Ekkor kezdhették szedték, amelyen Sand ült.
csak meg ellene a pert. Ő mindenekA forradalmi ifjúság Európa-szerte a
előtt a bíróság illetékességét vitatta. maga hősét és vértanúját siratta, az akMint „fiatal német és hívő keresz- kor húszéves Puskin pedig „Tőr” címtény” ugyanis csak olyan igazságszol- mel költeményben állított emléket
gáltatást akart elfogadni, amelyet a Kotzebue gyilkosának. A merénylőt
nép nevezett ki. Később taktikát vál- kivégezték, ám tettének jóval súlyosabb
toztatott, és tettét a törvényeket ér- következményei lettek a politikában. A
vénytelenítő szükségállapottal indo- porosz és osztrák kormány a karlsbadi
kolta. Azzal védekezett, hogy mivel a konferencián határozatot fogadott el az
német kormányok az oroszoktól való egyetemeken szerveződő ellenzéki
félelmükben a tétlenséget választot- mozgalmak, egyben a nemzeti és libeták, polgáraira hárul a „szent köteles- rális mozgalmak elfojtására. A sajtószaség”, hogy az árulót elhallgattassák. badságot eltörölték, az egyetemekre álÉrvei ellenére a vádlottat a badeni lami felügyelőket rendeltek ki.
ítélőszék pallos általi halálra ítélte.
Hegedüs Péter
Élet

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
Grétsy László
Egészségügy
A budapesti Hősök terei, immár hagyományos szeptemberi Nemzeti
Vágtának egyik (a kecskeméti) elődöntőjén tizenhat versenyző vett volna
részt, de – mint hallom a Kossuth Rádióban – „… egyiküket ki kellett zárni lova egészségügyi állapota miatt”.
Hogy is van ez? Megint baj van az
egészségüggyel? Általában nem lep
meg, ha írnak róla, sőt, újabban szinte
divattá vált az emlegetése, többnyire
negatív töltéssel, bíráló hangon, akár
botránykőnek tekintve, azaz olyasminek, amin mindenki megbotránkozik.
Nem tagadom, az egészségügyet,
vagyis azt a szót, amely valamely közösség egészségi viszonyait, az egészségvédelemmel kapcsolatos ügyek ös�szességét jelenti, lehet is rosszallóan
említeni, de lehet pozitív kicsengéssel
is, pl. olyankor, amikor kórházfelújításokról, méregdrága új orvosi műszerek
beszerzéséről, stb. esik szó.
Csakhogy ennek a jobbról és balról
egyaránt sokat emlegetett egészségügy
szónak mi köze az egyik vágtázó lovának a lábához? Máris válaszolok: semmi.
Az egészségügy és az egészség, s hasonlóképpen az egészségügyi és az egészségi fogalom, illetve szó egymástól olyan nagy
mértékben különbözik, hogy őket összekeverni, felcserélni még akkor sem ajánlatos, ha bőségesen találkozunk ilyen
példákkal is. Az egészségügyi azt jelenti:
az egészségüggyel összefüggő. Tehát
joggal beszélhetünk egészségügyi jogszabályokról, hatóságokról, szolgálatról, stb.
Az egészségi melléknév jelentése ellenben:
valakinek vagy valaminek az egészségére vonatkozó, azzal kapcsolatos. Tehát
egészségi bizonyítványt állítanak ki azoknak, akiknek valami okból szükségük
van rá, nem pedig egészségügyi bizonyítványt. Egészségi okokból, azaz egészségünk megóvása végett utazunk hegyvidéki levegőt szívni, már ha módunk van
rá, nem egészségügyi okokból. És ha a paci lábával vagy bármijével baj van, akkor lovasát nem a paripa egészségügyi, hanem egészségi állapota miatt kell kizárni a
versenyből.
G. L.
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LEKÉPEZÉS HENGERRE ÉS GÖMBRE

SZERKESZTETT LÁTÁS
Az ember a történelem során számtalan eszközzel próbálta már az
őt körülvevő világot megörökíteni. Ennek megfelelően sok olyan
leképezés ismert, amely a háromdimenziós környezetünkről egy
kétdimenziós képet ad. Emellett folyamatosan próbálunk egyre
élethűbb ábrázolási módokat is megalkotni. A mindinkább teret
nyerő számítógépes modellezések miatt pedig szintén fontos kérdés,
hogy egy objektumról hogyan tudunk valósághű képet szerkeszteni.

A

sokak által ismert perspektív
ábrázolási rendszerek a szem
látási mechanizmusát alapul
véve egy vetítési középpontot használnak arra, hogy a tér elemeit a síkba vetítsék. Ez a fajta leképezés könnyen ábrázolható, és a párhuzamos vetítésekhez képest sokkal valósághűbb képet
alkot. Vizsgálataink célja, hogy a művészetben ismert leképezési módokat
geometriailag leírjuk. Munkánk során
így két leképezést hoztunk létre: a
cilindrikus (hengeres) és a gnomonikus
(gömbi) perspektívát. Ezek során a
perspektívából átemeltük a középpontos vetítés gondolatát, azonban a vetítés egy félhenger, illetve egy félgömb
felületére történik. (A perspektíva alapvetően egyenestartó leképezést jelent,
azonban a számos fellépő analógia miatt emellett az elnevezés mellett döntöttünk.) Hasonló eljárás már ismert a
számítógépes grafikában, azonban mi
hagyományos módon szerkeszthető
megoldásokat kerestünk.
A cilindrikus perspektíva esetében a
tér elemeit egy középpontból, egyene-

sek segítségével vetítjük egy függőlegesen álló félhenger palástjára. Ezután
– a síkbeli ábrázolhatóság érdekében –
a felületen kirajzolódó képet merőlegesen rávetítjük a henger egyik érintősíkjára. Ha egy pont képét keressük a
cilindrikus perspektívában, akkor felveszünk egy egyenest, amely illeszkedik a vetítési középpontra (centrumra)
és a vetítendő pontra. Ez az egyenes elmetszi a henger felületét, majd ezt a
pontot egy, a síkra merőleges egyenessel a henger érintősíkjára vetítjük.
Cilindrikus perspektív képnek az ezen
a síkon létrejött vetületet nevezzük.
A cilindrikus perspektíva a belső terek
építészeti ábrázolásainál jut fontos szerephez, ahol az egyszerű álló (esetenként dőlt képsíkú) perspektíva már nem
optimális megoldás. Ennek az az oka,
hogy az emberi látás egy 60 fokos nyílásszögű látókúpon belül ad éles képet.
A látókúp korlátozott mérete miatt a
kiterjedt terek nem férnek bele látóterünkbe, csak nagy távolságból. Ahhoz,
hogy ezt a problémát áthidaljuk, szükséges egyfajta „tömörítés”. Ez lehetővé

A cilindrikus és a gnomonikus perspektíva
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Az alábbi cikk a Budapesti
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio
Alapítvány és az Élet és Tudomány
ismeretterjesztő cikkpályázatának
megosztott III. helyezését érte el
a hallgatói kategóriában.

teszi, hogy a tér azon elemeit is ábrázoljuk a papíron, amelyek kívül esnek az
éleslátás határán. A tömörítés az egyenesek és a szögek torzulásával jár, viszont a velünk szemben lévő téri világot
két függőleges egyenes által (világhatár-egyenesekkel) határolt síkrészen
tudjuk megjeleníteni. Ez a két egyenes
a félhenger két határoló alkotójának vetülete. Ebben az ábrázolási rendszerben
is középpontos vetítést alkalmazunk,
azonban sík helyett hengerfelületet
használunk a leképezéshez, hogy a retina alakjának közelítésével még hihetőbbé tegyük a képet. Ezek alapján is
sejthető, hogy a leginkább valósághű leképezés a gnomonikus perspektíva során jön létre. Ott, a felhasznált gömb
segítségével még pontosabban közelítjük a szem leképezési eljárását.
Gnomonikus perspektíva esetében a
tér pontjait a középpontból egy félgömbre vetítjük. Ezután a felületen kialakuló képet rávetítjük a gömb egy
érintősíkjára, a képsíkra. Az itt kialakuló végeredményt nevezzük gnomo
nikus perspektív képnek.

Egy kocka ábrázolása mindhárom rendszerben: klasszikus (zöld), cilindrikus (narancssárga) és gnomonikus (kék)

Egyenesek képei

Mindkét rendszer esetében érdemes a
függőleges és vízszintes egyenesek képeit megvizsgálni, hiszen a művészi ábrázolások során első lépésként egy szerkesztőhálót alkotunk meg, amelyre aztán ráillesztjük a tér objektumait. Ahhoz, hogy ezt a szerkesztőrácsot
pontosan meghatározhassuk, tudnunk
kell, melyik egyenesnek milyen a képe.
Ha a leképezés során vetített pont egy
egyenes mentén mozog, akkor a mozgó pontot vetítő egyenes egy síkot határoz meg. Az egyenes a mozgás során
végtelen sok pontot metsz ki a vetítéshez használt felületből (hengerből vagy
gömbből), amely pontok egy görbét
határoznak meg. Az így kapott
metszetgörbét vetítjük a képsíkra. Az
egyenesek képeit az alapján határozhatjuk meg, hogy a vetítéshez használt
sík milyen görbét metsz ki a felületből,
illetve hogy ez a görbe a merőleges vetítés során hogyan változik.
Cilindrikus perspektívában az általános
helyzetű egyenesre (és a centrumra) illesztett általános helyzetű sík a hengerből
egy ellipszist metsz ki. A merőleges vetítés során a végleges kép egy ellipszisív.
Számos olyan eset (térbeli helyzet) adódik viszont, amikor az egyenesek képe
egyenes, pontosabban szakasz marad.
Érdekes esetek adódnak, ha az
egyenes speciális helyzetű. Nézzünk er-

re egy példát: a függőleges egyenesek
hengerre vetített képe egy függőleges
alkotó, amely a képsíkra vetítve is egyenes marad. A függőleges egyenesek
„egyenestartása” egyrészt könnyebbséget jelent az ábrázolásnál, hiszen egyszerűbben rajzolható, mint a hosszasabb
szerkesztést igénylő ellipszisívek. Másrészt azonban függőleges irányban
ugyanaz a probléma jelentkezik, mint
amiből kiindultunk: a hatvan fokos látókúp korlátja. Ennek kiküszöböléseként hoztuk létre másik rendszerünket,
a gömbi, avagy gnomonikus perspektívát, ahol már függőleges irányban is
„tömörödik” a tér. Gnomonikus pers-

pektívánál a középponton átmenő és
egy tetszőleges egyenest tartalmazó sík
csakis főkört metszhet ki a gömbből.
Általános helyzetben, a főkört a
képsíkra vetítve ellipszisként látjuk, viszont a cilindrikus perspektívához hasonlóan az is előfordulhat, hogy a kört
„élben látjuk”, vagyis szakaszként
jelenik meg a képsíkon.
A rendszerek összehasonlítása

A megalkotott rendszerek alapvető ismertetése után összetettebb ábrákon
szemléltetjük az azokkal elérhető eredményeket. A klasszikus (zöld szín),
cilindrikus (narancssárga) és gnomoni

Az új perspektívikus tereket építészeti terekre illesztettük
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Installáció ábrázolása gnomonikus perspektíva esetén kézzel és számítógéppel

kus (kék) perspektíva összehasonlítása
érdekében mindhárom rendszerben
ábrázoltuk ugyanazt a kockát. A képsík az összes rendszer esetében ugyanaz
a sík; cilindrikus és gnomonikus perspektívában ez a sík a henger, illetve a
gömb egy érintősíkja. Ez a két ábra jól
mutatja az egyes rendszerekben fellépő
torzulásokat, illetve a megalkotott új
leképezések erősségeit akkor, mikor az
ábrázolni kívánt tárgy (esetünkben egy
kocka) az éleslátás határához közelít.
Esettanulmányok

A felállított rendszereket ezután két
vizsgálatnak vetettük alá. Először a
már korábban – általunk intuitív módon – megrajzolt építészeti terekre illesztettük rá az új perspektív rendszereket, majd esettanulmányként a geometriai észrevételek alkalmazásával
készítettünk rajzokat. Tekintsük az intuitív rajzunkat, amelyet a „négy
iránypontos perspektíva” néven is ismert művészi ábrázolás elvei szerint
készítettünk. Ennek a rendszernek feleltetjük meg a cilindrikus perspektívát. Iránypontnak tekintünk egy olyan
pontot, ahol a centrumból való vetítés
után az egymással párhuzamos egyenesek képei metszik egymást. Kiindulásként illesszük rá a rajzra a vetítési
centrum merőleges vetületét (főpont)
és a képsíkcentrum magasságában lévő
egyenesét, a horizontvonalat. Az alaprendszerünk felvételéhez szükséges
még egy horizontvonallal párhuzamos
egyenes képe, aminek ismerjük az
alapsíkra (padló síkjára) eső vetületét is.
Az ilyen típusú egyenesek képei
cilindrikus perspektívában ellipszisívek. Az ellipszisívek horizontvonallal
való metszéspontjai adják meg a világhatáraink egy-egy pontját. Mindezek
1198
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ismeretében az alaprendszerünket felállítottuk, és így a tér rekonstruálható.
A továbbiakban egyéb egyenestípu
sok képeit is megvizsgálhatjuk. A horizontvonallal (h) párhuzamos egyenesek a függőleges síkú üvegfal vízszintes osztását adják. Képeik olyan ellipszisívek (zöld), amelyeknek két
közös pontja van a horizontvonalon
(A1, A2). A tetőszerkezet képsíkkal
párhuzamos egyenesei (narancssárga)
esetén az iránypontnak két pont is
megfeleltethető, amelyek a két világhatárra esnek. Egy ilyen egyenes
iránypontjának meghatározásához, az
egyenes ún. végtelen távoli (vagy ideális) pontját kell vetíteni a középpontból. Ez a vetítőegyenes szintén párhuzamos a képsíkkal és a félhengert a két
határalkotójában metszi. Ezek adják az
iránypont kettős képét (B1, B2). Képsíkra merőleges egyenesek képét is
meghatározhatjuk, ezen egyenesek
képei cilindrikus perspektívában egyenes szakaszok (világoskék) maradnak.
A szakaszok közös iránypontja a főpont (F). Az üvegfelületen tükröződő
rész ellenőrzésekor észrevehető, hogy
az itt látható ellipszisívek az ábrázolt
födémek peremei, így a vízszintes
alapsíkkal (a padló síkja) párhuzamos
egyenesek képeiről (rózsaszín) beszélünk. Ezen egyenesek iránypontja a
horizontvonalra esik.
A „hat iránypontos perspektíva”
rendszerét leíró gnomonikus perspektíva esetén egy adott installációt párhuzamosan rajzoltunk szabadkézzel és
szerkesztettünk számítógéppel. Az installáció egy olyan négy egység oldalú
kocka által határolt tér, amely segítségével jól bemutatható a vetítési rendszerünk, így eltérő helyzetű egyeneseket, illetve hengereket is tartalmaz,
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amelyek segítségével a körök ábrázolását kívántuk szemléltetni. Ebben az
esetben is vizsgáltunk olyan egyenestí
pusokat, mint az összetett rajznál: például képsíkra merőleges egyenesek és
horizontvonallal párhuzamos egyenesek képeit. Ezen elemek képei túlnyomórészt megegyeznek a cilindrikus
perspektívánál tapasztaltakkal. Cikkünkben ezért részletesen csak a két
rendszer közötti különbségekre hívjuk
fel a figyelmet.
Függőleges egyenesek ábrázolása esetén gnomonikus perspektívánál már
nem érvényes a függőleges egyenesek
„egyenestartása”. Képük a horizontvonallal párhuzamos egyenesekhez hasonlóan félellipszis. Az egyenesek
iránypontjának ebben az esetben is két
pont feleltethető meg úgy, mint képsíkkal párhuzamos egyenesek esetén.
A másik szembetűnő különbség a leképezések között – a függőleges egyeneseknél látott eltérésen kívül –, hogy az
eddigi két függőleges egyenes helyett
most egy kör alkotja a megrajzolható
világ határát, amelyet a vetítéshez
használt gömb képsíkra vetítésével
kaphatunk meg.
A művészetben a köröket ellipszissel ábrázoljuk. A létrehozott rendszerben azonban más eredményt kapunk. Egy tetszőleges kör képét
kúppal vetítjük, amely elmetszi a
henger- vagy gömbfelületet egy
görbében. Ez a metszetgörbe egy
negyedrendű térgörbe, melynek vetülete negyedrendű síkgörbe. Az ellipszis, ezzel ellentétben másodrendű
görbe, amely azt jelenti, hogy a művészi ábrázolás a negyedrendű síkgörbéket ellipszissel közelíti. Terveink között szerepel egy olyan szerkesztési eljárás kidolgozása, amely
minél pontosabban közelíti ellipszissel a negyedrendű görbét, valamint
jól illeszkedik a szemléletünkhöz is.
A bemutatott elemzések során láthattuk, hogy a kidolgozott geometriai rendszerekben szerkesztett ábrák
jól közelítik az intuitív művészi rajzokat. A cilindrikus és gnomonikus
perspektíva tehát a négy- és hat
iránypontos perspektíva egy-egy lehetséges leírása, aminek segítségével
geometriailag megalapozott módon
ábrázolhatjuk a minket körülvevő
tereket.
Krajnyák N. Bence
Lajtos Levente Z.

T É R K É P E K A M Ú LT B Ó L

HÁROM ÖSSZENYOMOTT
FŐRÁNCZ ÉS EGY VETŐDÉS
A Magyar Királyi Földtani Intézet adta ki id. Lóczy Lajosnak – az intézet későbbi igazgatójának
– 1:200 000-es méretarányú, átnézetes földtani térképét a Nyugati-Kárpátok egyik hegycsoportjának, a Ruszka-havasoknak a nyugati feléről. Bár Lóczynak a hegység térképezése nem volt
feladata, kirándulásai során annyi földtani információ birtokába jutott, hogy eredményeit egy
cikkben és egy térképen is közreadta. A térkép megtalálható a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat könyvtárának gyűjteményében is.

I

dősebb Lóczy Lajos pályafutása a Magyar Nemzeti
Múzeum ásvány- és őslénytárában kezdődött, ahová
Krenner József, a múzeum ásványtárának igazgatója
1874. december 2-án nevezte ki múzeumi segédőrnek.
Feladata a földtani és őslénytani anyag gondozása volt.
1877-től három éven át gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai
kutatóexpedíciójának tagjaként beutazta Kína nagy részét. Hazaérkezése után elsősorban a magával hozott hatalmas tudományos anyag rendszerezésével,
publikálásával foglalkozott, de ideje egy részét
hazai kutatásoknak szentelte. A Ruszkahavasok környékére 1881-ben jutott el. E munkájának egy nem tervezett hozományát foglalta össze a Földtani Közlönyben 1882-ben megjelent, Geologiai jegyzetek Krassó-megye éjszaki
részéből című cikkében, a kutatás eredményeit
az 1882. márciusi 1-ei szakülésen is előadta:
„A magyar nemzeti muzeum megbizásából az elmult nyáron (1881.) a Krassómegye éjszaki részében kifejlődött harmadkori rétegek kövületeinek gyüjtése végett utaztam az
alvidékre és főfeladatom volt Radmanestyet a pontusi emelet
kövületeinek e kitünő lelőhelyét fölkeresni.
A marosmelléki halmok között végzett munkám után a legközelebbi magas hegység – a Pojána Ruszka – ellenállhatatlanul vonzott; vágytam erdős oldalai alá és szük völgyei közé
és bennük való kirándulásaimat csakhamar Hunyadmegye
határáig terjesztém.
A Ruszka-havasok nyugati felének szerkezeti felépítése
id. Lóczy Lajos ábrázolásában

Lóczy Lajos

Bolyongásaim közben sok újat láttam és nem kevés oly jelenséget észleltem, a mely eltér az átnézetes geologiai térkép
adataitól; azért midőn itt kirándulásaim
eredményeit rövidre foglalva, közleni
bátorkodom, érdemes munkát vélek
teljesiteni, a melynek ha egyéb eredménye nem lenne is, kissé megkönnyitendi
annak a geolognak a munkáját, a ki a
vidék részletes geologiai fölvételét fogja
eszközölni, a mennyiben a jelen közle
mény nehány adattal járul egy nagyon
kevéssé ismert vidék geologiájához.”
Lóczy, bár nem töltött sok időt a
területen, cikkében – némi mentegetőÉlet
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zés után – egy látványos ábra kíséretében közli a Ruszkahavasok nyugati felének szerkezeti felépítését is: „A rétegek
telepedését illető megfigyeléseim sokkal futólagosabbak voltak,
hogysem a hegység geotektonikai szerkezetéről véleményt mernék
koczkáztatni. A legnagyobb tartózkodás előrebocsátása mellett
azonban megemlitem azt, hogy előttem a Pojána-Ruszka nyugati része egy olyan ideális profilban tünik fel, melynek keletkezése

három igen összenyomott főráncz és egy vetődés föltételezése által
magyarázható legjobban. A mellékelt rajz foglalja egybe a
Tinkova és Lunykány közt észlelt azon adatokat, melyeken ezen
nézetem alapszik.”
E cikkéhez térképet még nem mellékelt. A következő
évben, 1883 tavaszán a Magyar Királyi Földtani Intézet
akkori igazgatója, Böckh János osztálygeológusi állást
ajánlott fel Lóczynak, aki azt el is fogadta. Ekkor még
csupán három évet töltött az intézet kötelékében,
Krenner József ugyanis 1886-ban visszacsábította maga
mellé, igaz, már nem a Nemzeti Múzeumba, hanem a
Műegyetemre, ahol ő is tanított. Lóczy a Földtani Intézetben töltött három éve alatt rajzolta meg a korábban
bejárt területről készített, 1:200 000-es méretarányú, A
Pojana-Ruszka nyugati felének és környékének átnézetes
földtani térképét. A térképen 24 földtani képződményt
különített el, színezéssel: az üledékes képződményeket
kizárólag rétegtani alapon, a földtörténeti korbeosztás
szerint tüntette fel, míg a magmás és metamorf kőzeteket típus szerint.
A terület részletes földtani felvételére több mint egy
évtizeddel később került csak sor, a Földtani Intézet térképező munkáinak keretein belül. Schafarzik Ferenc erről a munkájáról a Földtani Intézet 1900. évi jelentésében számolt be, A Pojána-Ruszka Ny-i végének geologiai
viszonyai. – Jelentés az 1900-ban Lugos és Szarazán kör
nyékén végzett részletes geologiai fölvételről című cikkében:
„Az 1900-ik évben azon megbizást vettem, hogy Lugosról kiindulva a részletes geologiai felvétellel a Pojána-Ruszka felé
haladjak. (…) Ezzel a Pojána-Ruszka területére léptem, abba a hegységbe, a melynek tanulmányozását a 70-es évek végén és 80-as évek elején igen tisztelt barátom, dr. L. Lóczy
Lajos, egyetemi tanár úr tűzte volt ki maga elé. A hegység
nyugati részéről geologiailag szinezett térképet adott ki,
valamint egy előzetes leírást is. (…) Minthogy akkoriban az ő
megtisztelő felszóllítására magam is hozzájárultam volt a
Pojána-Ruszka geologiai anyagának tanulmányozásához
annyiban, a mennyiben a tőle gyűjtött tömeges kőzeteket mikroszkóp alatt tanulmányoztam és meghatároztam, jelenleg
azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a Pojána-Ruszka területe a Marostól a Bisztráig és Lugostól Gyalár és Déva vidékéig már előre is nem egészen ismeretlen előttem.”
Babinszki Edit
A Ruszka-havasok földtani térképe, a sorozat előző részeiben megjelentekkel együtt nagy felbontásban megtalálható a
www.mfgi.hu/hu/terkepekamultbol címen.
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I N T E R J Ú F E K E T E A N D R E Á VA L

A diabétesz az egyik leggyorsabban terjedő betegség világszerte. Fekete Andrea gyermekorvos a
Magyar Tudományos Akadémia Lendület program-

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

TOVÁBBRA IS LENDÜLETBEN
A DIABÉTESZ KUTATÁSA
jában a vese és a cukorbetegség kapcsolatát
kutatta. S bár a program lejárt, a lendület megmaradt. A Semmelweis Egyetem munkatársával nemcsak arról beszélgettünk milyen várt és nem várt
eredményeket értek el munkájuk során, hanem
arról is, hogyan tudják folytatni a kutatásokat a
program befejezése után.

– Sokan civilizációs betegségnek
tartják a diabéteszt. Azért terjed
olyan gyorsan és lett népbetegség,
mert nem tudunk ésszel étkezni és
élni?
– Nagyon érdekes ez a megközelítés
és nagyon igaz, hogy nem tudunk
ésszel élni, meg enni. Nem vagyunk
igazán egészségtudatosak és tájékozottak sem arról, hogy mit eszünk.
Emellett persze keveset mozgunk, a
városi élet, az ülő életmód és több
minden más is közrejátszik. Mindezeken kívül azért vannak belénk
kódolt genetikai tényezők is, melyek
hajlamosíthatnak a cukorbetegség
előfordulására, – sőt ezeket tovább is
örökíthetjük. Akiknél az elsőfokú
rokonok között van cukorbeteg, ott
akár 80 százalék is lehet a következő
generációban a diabétesz előfordulása. Az elhízás is nagyon komoly rizikótényező. Itt nem elsősorban az
„úszógumira” gondolok, persze az is
elég veszélyes. De még veszélyesebb
az úgynevezett viszcerális zsírszövet, ami a szervek körül halmozódik
fel. Itt olyan fehérjék termelődhetnek, melyek a szervezetben gyulladásos folyamatokat indítanak be és
károsítják a hasnyálmirigy inzulin1202
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termelő sejtjeit, illetve megzavarják
a sejtek cukorfelvevő és hasznosító
képességét, így magas vércukorszint
alakul ki.
Valóban világméretű járványról
van szó és nem mondhatjuk azt,
hogy csak a fejlett régiókat érinti,
mert pont a szegényebb országokban
jutnak hozzá a kevésbé korszerű
élelmiszerekhez. Éppen emiatt nagyon nagy robbanás várható az elterjedésében olyan földrajzi területeken is, mint Dél-Amerika, Ázsia kevésbé fejlett részei vagy India, ahol a
cukorbetegség nem volt akkora
probléma, eddig. Nagyon érdekes,
hogy az életmód mennyire fontos.
Vannak olyan megfigyelések, hogy
a kínaiak, ázsiaiak, indiaiak miután
átkerülnek Amerikába, az amerikanizálódás révén kövérebbek lesznek,
és a cukorbetegség is gyakrabban jelentkezik náluk, mint az otthon
maradottaknál vagy azoknál, akik
sok éve az USA-ban élnek.
– Vajon Magyarország a fejlett vagy
a fejletlen régióhoz tartozik – ebből
a szempontból?
– Ilyen szempontból a fejlett régióhoz tartozunk. Az elmúlt években
az euroatlanti társadalmakra jellem-
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ző statisztikai adatok érvényesek nálunk is. Viszont ami szerintem elszomorító, hogy míg az Egyesült Államokban már jó pár éve stagnál az
éves növekedési ráta, addig nálunk
még mindig nem. Ráadásul a napokban hallottam, hogy Magyarország Európa legelhízottabb országa.
– Ön orvosi dinasztiából származik,
ezért azt nem kérdezem meg, miért
az orvosi pályát választotta. De azt
igen, hogy ezen belül miért a diabétesszel foglalkozik?
– Engem mindig a vese érdekelt,
akut oxigénhiányos rendszerekben
próbáltam modellezni a transzplantáció kapcsán végbemenő folyamatokat. Ezután kezdtem krónikus vesebetegségekkel foglalkozni, és mivel a vesekárosodások – egyes becslések szerint – 40-60 százaléka a
diabétesz talaján alakul ki, így a cukorbetegség is érdekelni kezdett. Az
már csak plusz dolog, hogy a férjem
diabetológus, így klinikai szempontból sok mindent hozzá tud tenni a
kísérleti eredményekhez.
– Innen indult az önök Lendület
programja?
– Igen. Az volt a célja, hogy új molekulákat, egyáltalán kezelési lehe-

tását, ezáltal csökken a vese szövettani károsodása, és javul a vesefunkció.
A sigma-1 receptor gyógyszeres serkentése új kezelési lehetőséget kínál a
gyakori halálozással járó akut vesekárosodás terápiájában. Ez sok-sok év
előnyt jelenthet, amíg esetleg dialízisre kerül a beteg, de transzplantáció
esetén is jobb kimenetet biztosíthat.
Kollégámmal, Vannay Ádámmal közösen beadtunk erre egy szabadalmat. Kormányzati pályázat támogatásával és seed befektetés segítségével
egy gyógyszerfejlesztő start-up céget
alapítottunk a további kutatásokra és
a szabadalom hasznosítására.
– Idén vége lesz az önök programjának a Lendületen belül. Gyakran
hallani, hogy ha lejár egy projekt és
megszűnik a támogatás, akkor vége
a kutatásnak, és az emberek elmennek máshova.
A Sigma-1 receptor (vékony nyilak) a vese tubulusaiban (a vastag nyilak a só/víz/cukor
visszaszívásban fontos kefeszegélyt jelölik)

tőségeket fedezzünk fel, mert igazából nem lehet tudni, hogy a diabétesz szövődményeként valakiben
miért jön létre vesekárosodás, másokban miért nem, pedig mindent
ugyanúgy csinál. A diabéteszes vesekárosodás megállítására egyelőre
nincs gyógyszer, így a társadalom
közel 10 százaléka különböző súlyosságú veseelégtelenségben szenved. Egyértelmű tehát, hogy fontos
az új gyógyszer.
– Milyen eredményeket sikerült elérniük?
– Nagyon érdekes, a tervezettől teljesen eltérő kutatási irányokkal is
foglalkoztunk, ami persze általános
dolog a tudományban. A depresszióval kapcsolatban azt találtuk, hogy
nagyon szorosan összefonódik a cukorbetegséggel, sőt a kórélettani
háttere is nagyon hasonló. Az, hogy
egy diabéteszes beteg a krónikus állapota miatt depressziós lehet, csak
az egyik faktor. A depressziós betegekben gyakoribb a cukorbetegség.
Aki depressziós, az nem tartja a diétát, többet eszik, nem mozog, gyakran fel sem kel stb. Ezek nagyon fontos részletek, ugyanakkor a kölcsönhatás fordítva is igaz. Érdekes, hogy
ezt a megfigyelést az 1700-as évek-

ben már leírta egy orvos, aki úgy fogalmazta meg, hogy „a cukorbetegség
oka a hosszan tartó bánat”. Most gyakorlatilag egy 300 éves felvetés tudományos hátterét próbáljuk bizonyítani. Ez volt a Lendület programban az egyik kutatási irány.
De mindezek mellett nagyon fontos tényező, hogy a hasi zsírszövet és
az általa termelt gyulladásfaktorok
nem csak a hasnyálmirigyet károsítják, hanem olyan agyi területeket is,
amelyek a depresszió kialakulása
szempontjából kulcsfontosságúak.
Erre végeztünk állat-, illetve sejtes
kísérleteket. Azt is igazoltuk, hogy
olyan gyógyszerek, melyeket a diabéteszes vesekárosodás kezelésére
adnak, antidepresszáns hatással is
bírnak. Ez egy nagyon érdekes új
megközelítés.
A másik irány a sigma-1 receptorról
szólt, ez benne volt a Lendületben,
sőt tulajdonképpen erre alapozódott
az egész program. Erről a receptorról
korábban azt lehetett tudni, hogy
egy a központi idegrendszerben lévő
dajkafehérje, ami elsődlegesen a tanulásban, a memóriában játszik szerepet. Kimutattuk, hogy a sigma-1
aktivációja olyan jelátviteli utakat indít be, melyek javítják a vese vérelláÉlet

Izolált vesesejtek, zöld jelöli a Sigma-1
receptort, kék a sejtmagot

– Az MTA Lendület programja nagyon fontos áttörés volt számomra
is. A kutatás semmiképpen nem állhat le. Amikor elindítottuk a projektünket, többektől hallottam,
hogy ez nagy felelősség. Nekem
10 fős kutatócsoportom alakult időközben, négy ember kiemelkedően
tehetséges, úgy érzem, hogy őket
cserbenhagyni és elengedni nagyon
etikátlan lenne. Úgy gondolom,
hogy egy kutatásvezetőnek nem szabad megvárni, míg jön a december
és vége lesz a programnak. Természetesen újabb támogatásokra pályázom, illetve további üzleti befektetőket is keresünk a kutatások és a
cég működésének finanszírozására.
Trupka Zoltán
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X. BALÁZS DÉNES TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KONFERENCIA

TERRA INCOGNITA
Idén tizedik alkalommal rendezték meg az érdi Magyar Földrajzi Múzeum szervezésében a világjáró
karsztkutató és földrajztudós, Balázs Dénes nevét viselő Tudománytörténeti Konferenciát. Az eseményre 2017. szeptember 7-én került sor, Terra Incognita – Fehér foltok a tudománytörténet
műhelyeiből címmel az impozáns múzeumépület előadótermében.

G

öran Wahlenberg, a svéd orvos-botanikus 1813-1814 között az Északnyugati-Kárpátokban folytatott, elsősorban növényföldrajzi kutatásait Lendvai Tímár Edit földrajztanár, az ELTE
Természettudományi Karának doktorandusza ismertette. Az előadásban Wahlenberg írásaiból idézett,
kiderült, milyennek is látta egy külhoni tudós ember a korabeli Magyarországot: „arab természetű a levegő, amely az élőlények számára sok módon ártalmas, az utazó számára egyenesen életveszélyes, de a növényzetnek
csodálatos módon kedvező.” A svéd

utazó leírásai kiváló forrásmunkáknak számítanak, mivel korábban a
tudományban fehér foltként megjelenő területeket is bejárta, melyekről
a növényföldrajzi megfigyelések
mellett geológiai, geomorfológiai
feljegyzéseket és útvonaltérképeket
is készített.
Az előadássorozat első felében szó
esett még az Érden 1829 és 1831 között bekövetkezett, korabeli feljegyzésekből ismert járványos megbetegedésekről, a helyiek által nagy becsben tartott, az ifjúságot közösséggé
kovácsoló érdi tudós plébánosról,
Füstös Antalról, valamint arról a
magyar vezérkari századosról, Dáni
Béláról, aki az orosz-japán háború
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során megfigyelői feladatokat látott
el, és akinek színes, részletes leírásai
jelentős geográfiai értéket képviselnek. Az előadóteremben berendezett Inverse Everest 2016 című fotókiállítás is sokak figyelmét megragadta. A szeptember 24-éig megtekinthető időszaki tárlat bemutatja a
Kaukázus nyugati peremvidékén elhelyezkedő, Krubera-Voronya-bar
langba indult magyar expedíciós cso
port több hetes kutatómunkáját, meg
próbáltatásait, sikerét.
A konferencia második „felvonásában” a főszerep leginkább a térképészetnek jutott. Gercsák Gábor, az

külföldi olvasók számára is megfelelő minőségben elérhetőek legyenek.
Rengeteg kiadvány készül ennek
szellemében, amelyek számtalan
magyarországi természetföldrajzi
nevet tartalmaznak, azonban nagyon zavar, hogy ezek többféle alakban fordulnak elő. Az előadó figyelmeztetett: a könyvek és térképek
névanyaga az évszázadok során nem
volt összhangban, akár még egy
adott angol nyelvű kiadványon belül
sem. Napjainkban is előfordul, hogy
esetleg valamely internetes forrásban
a különböző földrajzi egységek tekintetében az Alföld, a Mátra, az

Grafika Göran
Wahlenbergről

Inverse Everest
– kép a kiállításról

ELTE Térképészeti és Geoi nforma
tikai Tanszékének docense rendkívül aktuális témával érkezett, Hogyan hivatkoznak angolul földrajzi neveinkre? címmel. Az utóbbi két évtizedben ugyanis egyre nagyobb
igény mutatkozik arra, hogy hazánk
legújabb geográfiai eredményei a

2017/38

Írott-kő és a Kékes akár 4-5 változatban is szerepel. A megbízhatatlan
források miatt az oktatásban is problémák léphetnek fel, például a két tanítási nyelvű iskolákban. Gercsák
Gábor reményei szerint a készülő új
nemzeti atlaszhoz várhatóan lesz angol nyelvű kiegészítő segédlet is,

TELEKI SÁMUEL-ÉREM

(BOROS SÁNDOR FELVÉTELE)

A konferencián került sor a Teleki Sámuel-érem átadására. Az Afrikakutatóról elnevezett kitüntetést 1990-ben alapították, Balázs Dénes
saját kezűleg alkotta meg a díj elnyerésének követelményrendszerét:
a Magyar Földrajzi Társaság és Érd városa adományozza azoknak a
személyiségeknek, akik a tudománytörténeti kutatások és külföldi
utazások eredményeit adják közre magas színvonalon. A díjazott
idén Szabó József professzor lett, az érmet Gábris Gyula, a Társaság
elnöke és T. Mészáros András érdi polgármester közösen adták át.
Szabó József elsősorban a földrajz területen végzett tudománytörténeti munkásságáért: felfedezők, oktatók, tudósok élettörténetének a
kutatásáért kapta meg az elismerést. Ezenkívül számos expedíción
vett részt, amelyekről nagyszerű tudományos publikációk születtek,
és konferenciákon, előadások formájában is beszámolt.

ügyminisztérium állományába. Teljesítménye révén azonban leküzdötte
a nehézségeket, s a Teleki Pállal
együtt töltött időszak meghatározó
volt szemléletére, gondolkodásmódjára; nála doktorált és később közvetlen munkatársa lett. Rengeteget
utazott, már egész fiatalon fontos
tárgyalásokon vehetett részt, melyekről számos jegyzetet, elemzést
készített, rendkívüli tapasztalatra és
emberismeretre tett szert.
Miniszteri titkárként nagy
titkok tudója volt, aki
Kubassek Jánosnak egy
A konferencia résztvevői
1992-es lisszaboni út során
(BOROS SÁNDOR FELVÉTELE)
exkluzív interjút adott.
amelyben már földrajzi neUjpétery Elemér e felvéteveink angol megfelelői kölen Teleki Pál öngyilkosvetkezetesen és kifejezően
ságának megrendítő és
jelennek majd meg.
drámai részleteibe avatta
A Lipcsei Egyetem doktoranbe a hallgatóságot.
dusza, Segyevy Dániel Zoltán,
Nóvé Béla történész preTérképművek Trianon árnyékázentációjában áttekintette
ban című prezentációjában
a Francia Idegenlégió töregy magyar vonatkozású térA konferenciának az érdi Magyar Földrajzi Múzeum épülete adott
ténetét, majd néhány kiképészeti vállalkozást mutaemelt epizód felvillantásáotthont (SZOUCSEK ÁDÁM FELVÉTELE)
tott be. A britek az első világval bemutatta, hogy honháborút lezáró párizsi béketárgyalá- úgy gondolja, hogy az atlasz a magyar fitársaink bizony már jónéhány évtisokra eredetileg egy osztrák–magyar vonatkozású, földrajzi szempontú zede erősítik a Légió sorait. Patria
etnikai viszonyokat feltáró atlaszt ter- békeelőkészületek egyik legfontosabb Nostra – 56-os menekült kamaszok a
veztek, melynek végül csak a Magyar- dokumentuma.
Francia Idegenlégióban című filmje az
országra vonatkozó része készült el.
Kubassek János múzeumigazgató, 1956-os forradalom leverése után elAz előadó elmondta, hogy az atlasz földrajzkutató Ujpétery Elemérről, menekült sok ezer kamasz közül nétérképtörténeti jelentőségű, hiszen az Teleki Pál leghűségesebb tanítványá- hány olyan fiú történetét mutatja be,
etnikai térképészet területén akkor új- ról beszélt, akit már gyermekkorától akik az itthoni harcok befejeződésénak számító, álizovonalas módszerrel nagyon érdekelt a földrajz, felnőve vel a Francia Idegenlégióban folytatábrázolták az anyanyelvi összetételt, pedig érdeklődése egyre inkább a ták életüket. Néhányan eltűntek
illetve a népsűrűséget. Ez egyfajta diplomata pálya felé terelődött. vagy elestek, míg mások a vasfügtematikus ábrázolási mód, amelyet Azonban ez nem ment könnyen, tet- gönyön át, vagy annak lebontása
B. C. Wallis brit geográfus alkotott te hozzá az előadó. Kezdetben, mi- után, nem kevés hányattatás árán
meg, hogy az etnikai és nyelvi eloszlás vel szerény anyagi háttérrel rendel- hazatértek.
szemléletesebb és áttekinthetőbb le kezett, nem akarták felvenni a KülSzoucsek Ádám
gyen. A térképsorozat az egyes régiókat sajátos felosztásban ábrázolta, melyek már
elnevezésükben is
tudatos nemzetiségi és politikai
szempontrendszert tükröztek.
Segyevy Dániel
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

A

galéria legelső képein is láthattuk már a
virágokra telepedett rovarokat. Valljuk
be, hálás téma, és szélcsendben nem túl nehéz
technikai feladat. Százával közöltük már őket,
és mégsem zártam le a „virág-rovar” feliratú
dossziét. Nem törlöm eleve a beérkezett fotókat, hiszen jártunkban-keltünkben az életben
is mindig megnézzük őket. Nem megyünk el
mellettük, hogy ilyet már láttunk. És egyik
kép sem pontosan ugyanaz, mint a korábbi.
2
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És hát nem mindenki szakít időt, hosszasan
figyelni egyetlen virágot, ki mindenki él vendéglátó barátságával. Nemcsak az újdonságok, hanem az ismétlődések révén is egyre
jobban megismerjük a világot. Ámbár kiállításunk alapmotívuma mégis az újdonság: a
minap bevezetett szakkifejezésünkkel élve ez
is egy újabb KELL tárlat: Kiállítói Először Látogatnak Lapunkba.
H. J.
3

5

6
7

4

1. De Oliveira Mota Claryssa

6. Glász Gabriella (Perkáta,

(claryssaoliveiramota@gmail.com)

johannis.christiansen@gmail.com)

– Sétaút a Siklósi Várhoz

– Ősz – Bár a gépem meglehetősen
szerény, mégis szeretek fotózni.
A részletek érdekelnek. Próbálom

2 – 4. Bojtok Ágnes

például megragadni bennük az

(Törökszentmiklós) – Margaréta

évszakok sajátosságait.

Vendéglő – A kertünkben nyitott,
és szép forgalma volt

7. Falusi Benedek (fpetben@
freemail.hu) – A telhetetlen –
Idén júliusban, a Szent György-

4

5. Pető Blanka (petoblanka011@

hegyen készült. Teletömte a lábán

gmail.com) – A hosszú csápú

levő kosarát.
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat jövő heti számunkban
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Csík Csaba feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
Megoldás: e
(Az ábrákon négy koncentrikus kör folyamatosan rajzolódik ki
az óramutató járása mentén, egy-egy negyedkörrel bővülve.
Ha teljes egy kör, a következő ábrán ismét egy negyedkör látható
belőle, mindig ugyanabból a pontból kirajzolódva.)
2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: két szó
(A bal oldali szavakból a jobb oldaliak szinonimáját kivonva
egy-egy betűt kapunk. Ezeket összeolvasva a két szó kifejezést
kapjuk, ami egyúttal választ is ad a feladványban feltett kérdésre.)
3. fejtörő – Fodor Ánes feladványa
Megoldás: 1729 és 1735,33
(8/2 – 3 + 9 * 12 * 16 = 1729; 8 – 2/3 + 9 * 12 * 16 = 1735,33)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

A mitikus hős lemászott egy barlangba. A csarnokból, ahol áll,
mind a nyolc égtáj felé vezet ki folyosó, ám tudja, hogy csak
az egyik irány lehet helyes. Jóakarói előre figyelmeztették,
hogy a jó irányhoz igaz felirat is tartozik. Merre induljon?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Time professzor nem tud elaludni. Hajnalban az órájára nézve azon
kezd el gondolkodni, hogy az elmúlt 24 órában vajon hányszor
fedte egymást pontosan a kis- és a nagymutató.
Milyen eredményre jut?
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Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
A klímaváltozás ideológiai
kérdés?

A klímaváltozás tudományos kérdés, mégis ideológiai kérdésként viselkedik: vannak, akik hisznek benne, és vannak, akik nem fogadják el
– ez utóbbiak a klímaszkeptikusok.
Az, hogy valaki elfogadja vagy elutasítja azt az állítást, hogy a klímaváltozás az okozója sok szélsőséges
időjárási jelenségnek és az ezek miatt bekövetkező katasztrófáknak,
heves indulatokat gerjeszt, és megosztja a társadalmat. A klímaszkepticizmusnak lélektani hatása is van:
módosítja az emberek döntéseit,
cselekvéseit, embertársaikhoz való
viszonyát. Ráadásul az álláspontok,
mint az ideológiai kérdések esetében mindig, hajlamosak megmerevedni: az emberek azokat az érveket, tényeket keresik és fogadják el,
amelyek megfelelnek előzetesen kialakított nézeteiknek, az ezeknek ellentmondóakat viszont kerülik és indulatosan elutasítják.
Az efféle viszolygás túlmegy az ésszerűség határain,
és olyan cselekvésekre, döntésekre vezethet, melyek a
társadalom szempontjából is kedvezőtlenek, például
csökkentik a bajbajutottak iránti segítőkészséget. Erre
utal Daniel A. Chapman és Brian Lickel tanulságos kísérlete is, melyről a Social Psychological and Personality
Science című folyóiratban jelent meg beszámoló. A
kutatók több mint kétszáz önkéntes résztvevővel olvastattak el egy a kísérlet céljaira szerkesztett, újsághírre hasonlító szöveget, melyben az állt, hogy Afrika
egy régiójában rendkívül súlyos aszály van, aminek
következtében a helyi lakosságot éhínség sújtja. A
cikknek két változata volt, az egyikben azt írták,
hogy az aszály az éghajlatváltozás miatt következett
be, a másik verzióban viszont nem esett szó az aszály
okáról. A résztvevők fele az egyik, fele a másik változatot olvasta. Az alanyokat megkérdezték, mennyire
fogadják el a globális klímaváltozás elméletét, és arról
is nyilatkozniuk kellett, mi a véleményük az éhezőknek küldendő segélyről.
A válaszokból kiderült, hogy a klímaszkeptikusok lényegesen kevésbé voltak szolidárisak az éhezőkkel, ha az
újságcikk az aszályt a klímaváltozás következményeként

Földosztás (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

írta le. Gondolkodásukban ilyenkor felerősödtek azok a
sztereotípiák, amelyekkel az emberek felmentést szoktak adni önmaguknak az adakozás alól: a bajban levőknek nincs is igazán szükségük külső segítségre, biztosan
az áldozatok is tehetnek róla, hogy ilyen helyzetbe kerültek, valószínűleg annyian adományoznak, hogy egy
adomány ide vagy oda nem számít, és különben is, az
adományokat ellopják, és nem jutnak el azokhoz, akiknek igazán szükségük volna rá.
Vagyis a klímaszkeptikusok jóval segítőkészebbek
voltak akkor, ha nem lengették meg előttük a vörös
posztót, a klímaváltozást. Ez egyébként összhangban
áll korábbi kutatási eredményekkel, melyek szerint ha
egy terméken feltüntetik, hogy előállítása a klímaváltozás szempontjából nem káros, akkor a klímaszkeptikusok kevésbé hajlandók megvásárolni, mintha nem
volna ráírva semmi a környezetvédelemmel kapcsolatban.
Mindez azt támasztja alá, hogy a klímaváltozás kérdését illetően is kialakult a társadalomban az egyik és másik oldal ellentéte, és az emberek nem szívesen támogatnak semmi olyat, amiről úgy érzik, hogy „a másik oldalhoz” tartozik. Pedig a kísérletben emlegetett hipotetikus éhezők attól teljesen függetlenül szenvednek, hogy
az őket sújtó aszály mi miatt következett be.
M annhardt András

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Laboratórium a zsebben

betegágy melletti diagnosztika új
A
eszköze egy papír alapú orvosi-diagnosztikai eszköz, mely elektrokémiai

elemzés segítségével ismer fel betegségeket, és energiaellátását csupán az emberi érintés biztosítja.
A Purdue Egyetem (Amerikai Egyesült
Államok) kutatóinak új fejlesztése egy
olyan zsebben hordható laboratórium,
melynek segítségével akár a páciens
maga leolvashatja a diagnózist a színkód segítségével. „Úgy tekinthet rá az
ember, mint egy hordozható laboratóriumra,
mely papírból készült, olcsó az előállítása, és
égetéssel megsemmisíthető. Reméljük, hogy
ez az eszköz hasznos lesz a távoli, elzárt
helyeken és katonai bázisokon élő embereknek, akik számos betegséget tesztelhetnek
orvosi tudás nélkül, anélkül, hogy áramforrás, tiszta víz vagy más szokásos eszközök
a rendelkezésükre állnának” – mondta
Ramses V. Martinez, a Purdue Egyetem
ipari és biomedikai tervező professzora.
A saját energiaellátású, papír alapú
elektrokémiai eszközöket (SPED) arra
A méhlepényes emlősök
új helye

Midwestern Egyetem (Amerikai
A
Egyesült Államok) kutatócsoportja, melyet Margaret Hall és Jeffrey

Plochocki vezetett, részletes boncolás és
az embrionális fejlődés vizsgálata alapján megdöbbentő eredményre jutott:
azok az izmok, melyek az emlősökre
egyedülállóan jellemző, a gáttal kapcsolatos szerkezetet kontrollálják, ősi
mintát követnek. A tanulmány elsőként tárta fel a gáti terület négy izomrétegét, és ennek kifejlődését a kloákából az embrionális korban.
Fontos evolúciós lépés volt, amikor az
emlősök gáttal kapcsolatos struktúrája
elkülönült a kloákából. Ez az evolúciós
újdonság számos új anatómiai funkciót, változatos szaporodási stratégiákat és
pontos kontrollt eredményezett az ürítés
felett, mely kizárólag az emlősök sajátossága. A kutatók meglepve fedezték fel,
hogy a gát szerkezeti összetettsége ellenére, a gát izmai a testfalak rétegzettségének – mely egy, már 361 millió évvel
ezelőtt létező fejlődési mintázat a négylábúak körében – újabb megjelenése.
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Az új papír alapú diagnosztikai eszköz jelzi
a biomarkereket és felismeri a betegségeket
elektrokémiai elemzés útján.
A teszteredményeket a színek változása jelzi.
(FOTÓ: PURDUE UNIVERSITY/ANIKET PAL)

tervezték, hogy érzékeny diagnosztikai berendezésekként működjenek az
ellátás helyén, olyan régiókban, ahol a
lakosság nem jut erőforrásokhoz és fejlett orvosi eszközökhöz. „A SPED olcsó,
könnyű, rugalmas és egyszerű a használata” – mondta Martinez. A kutatás részleteiről az Advanced Materials Technologies című szaklapban számoltak be.
A bazális gerincesek, amilyen a hal is,
a testüket határoló falat két izomrétegben szervezik, melynek fontos szerepe
van az úszásban. A víziből szárazföldi életmódra való áttéréssel azonban a
legtöbb négylábú testfala négyrétegűvé
vált, hogy a gravitáció ellenében stabilizálja a törzset, és biztosítsa a szárazföldi
haladáshoz szükséges összetettebb végtagmozgást. A magzatburkosok, azok
a gerincesek, melyek víztől távol, a szárazföldön is képesek szaporodni, négy
izomréteggel rendelkeznek a mellkas
és a törzs területén, de megtartották az
eredeti kétrétegű felépítést a medence és
a gát területén. Az emlősöknek, mint
más magzatburkosoknak, négy izomrétege van a mellkas és a törzs testfalában.
Ám a többi magzatburkosoktól eltérően
az emlősök a négy réteget a gát területére is kiterjesztették. Ez teszi lehetővé az
emlősök számára, hogy kontrollálják az
újonnan kifejlődött külső struktúrákat,
a külső nemi szerveket és a végbelet.
Az emlősök a gerincesek rendkívül
sikeres csoportja, melyet hagyományosan a szőr jelenlétével, a tejtermelésre
alkalmas emlőkkel és speciális hallással
jellemeznek, utóbbit a középfül csont-
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A teszt megkezdéséhez egy apró tűszúrással nyerhető vércsepp szükséges,
melyet az eszköz kör alakú részére helyezünk. Maga az eszköz kisebb mint egy
ötször öt centiméteres négyzet. A SPED
tartalmaz olyan teszt zónákat is, melyek
mintába márthatók a fenti eljárás helyett.
A SPED felső rétegét egyszerű cellulóz papír felhasználásával készítették,
víztaszító „doménekkel” ellátva, olyan
csatornákkal, melyek felszívják a tesztelésre váró vért. Ezek a „mikrofolyadék-csatornák” biztosítják a jelzőterületek pontosságát, melyek színt váltanak az adott teszteredmény jelzésére.
A készülékhez diagnosztikai alkalmazást is fejlesztettek, mely automatikusan felismeri és osztályozza a színskálás teszteket a SPED digitális képének
felhasználásával, melyet akár egy mobiltelefonnal elkészíthet a felhasználó.
Ezzel a páciens gyors eredményt kap,
és lehetővé válik a távkonzultáció is, ha
szakértőre van szükség.
A SPED alsó rétege triboelektromos
generátor (TEG), mely azt az elektromos
áramot generálja, mely a teszt lefuttatásá-

A női gát izomrendszere

jai biztosítanak. Az emlősök körében
a méhlepényesek, mely csoportba az
ember is tartozik, a gerincesek között
az egyetlen csoport, mely rendelkezik
a gáti struktúra speciális jellemzőivel,
a pénisz és klitorisz erektálható szövetével, húgycsővel, disztális végbéllel
és ánusszal, valamint az akaratlagos
izmokkal is, melyekkel ezeket képes
irányítani. A legtöbb gerinces egyetlen testnyílással rendelkezik, a kloákával, mely az ürítést és a szaporodást is

hoz szükséges, és ehhez mindössze meg
kell dörzsölni vagy meg kell nyomni. A
kutatók egy kiegészítő készüléket is terveztek, az úgynevezett potenciosztátot,
melyet könnyen csatlakoztathatunk a
SPED-hez, hogy automatizáljuk a diagnosztizálást, így azt képzetlen felhasználók is képesek elvégezni. Az elem,
mely a potenciosztátot ellátja, könnyen
újratölthető a triboelektromos generátor
használatával.
„Amennyire tudunk róla, ez az első
önellátó, papír alapú eszköz, mely képes
gyors, pontos és érzékeny elektrokémiai teszteket végezni, és emellett alacsony
költségű, hordozható potentiostattal van
ellátva, mely újratölthető egy papír alapú
TEG használatával” – foglalta össze
Martinez.
A SPED-del eddig olyan biomarke
reket vizsgáltak, mint a glükóz, húgysav és L-tejsav, ketonok és fehérvérsejtek, melyek máj és vese funkcióval
kapcsolatos tényezőket, alultápláltságot
és vérszegénységet jeleznek. A fejlesztés következő szakaszában új réteget
kapcsolnak az eszközhöz, mely kimutatja a dengue-lázat, sárgalázat, maláriát, HIV-vírust és a májgyulladást –,
tájékoztatott Martinez.
(Purdue Egyetem)
szolgálja. A kloáka viszonylag egyszerű
izomkontrollt igényel, talán ez az oka
annak, hogy a legtöbb gerinces csak két
gáti izomréteggel rendelkezik. A kloáka szétválása elhatárolt gáti struktúrává
szükségszerűvé tette, hogy az emlősök
ennek megfelelően összetettebb és pontosabb izomkontrollt fejlesszenek ki.
A kutatók gyakran használják az
embrionális fejlődés vizsgálatát, hogy
megtalálják annak kulcsát, hogyan
mehetett végbe az evolúciós fejlődés. A
modern emlősök embrionális korban
kloákát fejlesztenek ki, melyből aztán
leválik az urogenitális fél, mely húgycsővé és a pénisz és klitorisz erektálható
szöveteivé fejlődik, és az anorektális fél,
mely a disztális végbéllé és az anális csatornává. A kutatók felfedezték annak
bizonyítékait, hogy a testet határoló fal
rétegei újrarendeződnek az embrionális
fejlődés alatt, mely támogatja a kloáka
szétválását külön struktúrákra, mely felnőtt korban megmarad.
A Midwestern Egyetem tanulmánya
elsőként határozta meg a gát területén
azt a négy izomréteget, mely a törzsben
is megtalálható.
(Midwestern Egyetem)

Alvás és emlékezés

z alvás funkciója jelenleg még nem
A
tisztázott, viszont úgy tűnik, hogy
például az emlékek hosszú távú raktáro-

zásához elengedhetetlen. Számos élettani
változás kíséri, melyek közül a legmarkánsabbak az agyat érintők. Ezeket főleg
elektroenkefalográfiával (EEG) vizsgálták. A hajas fejbőrre helyezett elektródák
segítségével az elektromos potenciál megváltozásait rögzítik, amiket az idegsejtek
működése által létrehozott ionáramok
okoznak. Az EEG felvételek világítottak
rá arra, hogy az alvás nem egységes, több
fázisra osztható az EEG regisztrátum jellegzetességei alapján. A gyors szemmozgásos (rapid eye movement; REM) fázisra az éber állapothoz hasonló, deszinkro
nizált agyi aktivitás, illetve csökkent
izomtónus és a névadó gyors szemmozgások jellemzők. Más szakaszokban
az agyi aktivitás szinkronizált, lassú ritmusok jellemzők, ezeket a szakaszokat
kollektívan nem REM (non-REM;
NREM) alvásnak nevezzük.
A NREM alvásra jellemző két fejbőrről
regisztrálható hullám, a talamikus orsó és
a lassú kérgi oszcilláció. A talamikus orsók
a talamusz, pontosabban annak retikuláris
(hálózatos) magja által keletkeznek, míg a
lassú oszcillációk az agykéreg idegsejtjeinek szinkronizált működése révén jönnek létre. A hippokampusz elhelyezkedése miatt nem vizsgálható közvetlenül
EEG-vel, azonban mikroelektródákkal
ebből az agyterületből is regisztráltak a
NREM alvásra jellemző oszcillációkat,
amiket éleshullám-fodroknak nevezünk.
Egy népszerű elmélet szerint a három
hullám összerendeződése teszi lehetővé
az emlékek hosszú távú megőrzését. A
hippokampális fodrok a talamikus orsók
völgyeibe illeszkednek, maguk az orsók pedig a kérgi lassú hullámok pozitív
fázisába. Az elképzelés szerint ez az ös�szerendeződés az agykéreg felé közvetíti
az információt a hippokampuszból, ami
szükséges a hosszú távú megőrzéshez.
Egy idén nyáron közölt kutatás során
a talamusz hálózatos magjának stimulációjával kiváltott orsók emlékezeti
hatását vizsgálták egerekben. Az emlékezet vizsgálata kontextuális félelmi
kondícionálással történt. Az egereket
több alkalommal egy olyan ketrecbe
helyezték, amiben rendre áramütés érte
őket. Mivel ezt nem tudja elkerülni az
állat, mozdulatlanná dermed és ez a reakció néhány alkalom után már rögtön
a ketrecbe helyezést követően megjelenik. A tanulás hatékonyságára a ketrecbe
Élet

A NREM alvást jellemző oszcillációk
(piros: lassú kérgi oszcilláció; kék: talamikus
orsó; zöld: hippokampális fodrok)
FORRÁS: RASCH ÉS BORN, 2013)

helyezés utáni megdermedés időtartamából következtetnek. A kutatók olyan
transzgénikus egereket használtak, amelyek fényaktiválható ioncsatornákat fejeznek ki a hálózatos mag idegsejtjeiben.
Így a megfelelő hullámhosszú fénnyel és
ingerlési mintázattal orsókat válthattak ki
az egerek talamuszából. A kísérlet során
EEG-t is rögzítettek az egerek agyának
felszínére helyezett elektródákkal, így
tudták a talamikus stimulációt a kérgi
lassú hullámokkal szinkronizálni. Azok
az egerek, amelyeknél a lassú hullámok
pozitív fázisában váltottak ki orsókat,
hosszabb időt töltöttek megdermedve
a kondícionáló ketrecben, mint azok,
amelyeknél nem a pozitív fázisban váltottak ki orsókat vagy amelyeknél nem
alkalmaztak stimulációt. Tehát a kérgi és
talamikus oszcillációk szinkronizálása javította a félelmi emlék raktározását.
A kutatócsoport ezek után olyan egereket vizsgált, amik hálózatos magjában
egy másik típusú fényaktivált ioncsatorna
fejeződött ki. Ez az ioncsatorna megvilágítás hatására lecsökkenti a sejt pH szintjét
és így gátolja a szinaptikus jelátvitelt, ez
által a talamikus orsók kialakulását is. A
szinkronizált orsók kialakulásának gátlása rontotta a teljesítményt a kontextuális
félelmi kondícionálási feladatban. Az állatok hippokampuszába ültetett elektródával az éleshullám fodrokat is monitorozták és ezek fokozottan fordultak elő az
orsók völgyeivel egy időben, ha az orsókat
a kérgi lassú hullámok pozitív fázisában
váltották ki. Ilyen esetekben a három rezgés szinkronizációjáról beszélhetünk. A
megfelelően időzített stimuláció továbbá
fokozta a természetesen megjelenő hármas szinkronizálódást is, tehát a stimuláció után spontán is gyakrabban történtek
ilyen események. Ezek az eredmények
támogatják az oszcillációk összerendeződésének tulajdonított emlékezeti hatás
meglétét és felvetik a talamikus orsók
központi szerepét a szinkronizációban.
Sz. Á.
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Mégis hasznos
az anyai stressz?

égóta ismert tény, hogy az anyát ért
R
stressz a magzat fejlődésére hatással
van és olyan következményekkel kap-

csolható össze, mint amilyen a gyermek későbbi figyelemzavara, hiperaktivitása vagy a cukorbetegségre, hiper
tenzióra való hajlama. A jelenség mechanizmusa is ismert, az anyai stressz
az anyai glukokortikoid szintet emeli
meg, amely a méhlepényen keresztül
eléri a magzatot. Az emelkedett
sztresszhormon szint az utód agyában
epigenetikus változásokat idéz elő,
amely az egész szervezetre kihat és viselkedési, morfológiai eltéréseket von
maga után. Az állatvilágban azonban
az anyai stressz egyértelműen káros
Új madárfaj költött
a szegedi Fehér-tónál

gy teljes fészekalj fiókáit nevelte
ESzeged
fel a nyáron egy pásztorgémpár a
melletti Fehér-tó nádrengetegének takarásában. Ez az első alkalom, hogy ez az inkább meleg égövi tájakon fészkelő faj hazánknak
ebben a térségében költött.
Aki kedveli a természetfilmeket,
annak ismerős lehet az afrikai sza(FOTÓ: BAKACSI GÁBOR)
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volta egyre inkább megkérdőjeleződik. Viselkedésökológiával, evolúcióval foglalkozó szakemberek szerint ugyanis az
anyai stressz hatása sokkal inkább hasznos,
mintsem káros. Egy
olyan világban, ahol
ezernyi veszély leselkedik, adaptív értékű lehet, ha az utód eleve félénk, így gyorsan tud
reagálni még akkor is,
ha soha nem találkozott
ragadozóval. Az e véleményt osztó kutatók
szerint az anyai stressz
egy alkalmazkodási folyamat kezdő
lépése, amely az utódok túlélését szolgálja – különösen prédafajok esetében.
Ennek érdekében a tudósok komplex és hosszútávú vizsgálatokat
végeznek, tanulmányozzák a helyi
környezet és az anyai stressz di-

namikus kapcsolatát, a környezet
reguláló szerepét és az anyai stressz
hatását mind az anya, mind az
utódok rátermettségére, természetes és féltermészetes körülmények
között is.
Bilkó Ágnes

vannákon az elefántokat, zsiráfokat,
kafferbivalyokat és más nagytestű növényevőket követő, hátukról
élősködőket csipegető pásztorgém
(Bubulcus ibis). A faj mostanra már
elterjedt Dél-Európában és Eurázsiában is, hazánkban szintén egyre
gyakrabban és nagyobb példányszámban bukkan fel.
Könnyen összetéveszthető a kiskócsaggal, de a nászruhás példányok jól
felismerhetők narancssárgás tarkó- és
válltollaikról. Nevéhez
híven, Magyarországon
a legelő szarvasmarha- és
bivalygulyák környékén
keresi táplálékát. A Tömörkénytől Szegedig húzódó, természeti értékekben gazdag Pusztaszeri
Tájvédelmi Körzet legnagyobb állóvize a szegedi Fehér-tó, amely egy
hajdani szikes tóból kialakított halastórendszer,
nyüzsgő madárvilággal.
Mintegy 300 madárfajt figyeltek meg eddig
a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság (KNPI)
működési területén lévő
vízi paradicsomban, s
idén nyáron itt fedezte fel
a nemzeti park munkatársa a pásztorgémpárt.

„Kollégámmal figyelni kezdtük a
madarakat, és hamarosan beigazolódott
a sejtésünk, hogy nemcsak az idejüket
töltik itt, hanem költenek is. A nádrengetegben nem volt egyszerű beazonosítani a fészküket, de ezután már rendszeresen filmeztük és fotóztuk őket. 3
fióka repült ki a fészekből augusztusban” – számolt be Bakacsi Gábor, a
KNPI természetvédelmi őrkerületvezetője.
Az, hogy a pásztorgém első ízben
költött a szegedi Fehér-tónál, újabb bizonyíték a faj európai terjeszkedésére.
Az Alföldön egyre gyakrabban észlelt
alkalmi vendég első bizonyított költését a Hortobágyon regisztrálták 2011ben. Zala megyében is megfigyeltek
tavaly nyáron kilenc példányt.
A Fehér-tó rendkívüli élővilágával
az érdeklődők megismerkedhetnek
Szatymazon, az E75-ös út mellett található Tisza-völgyi Bemutatóházban.
Az itt található kiállítás megtekintése után érdemes végigsétálni a két
kilométer hosszú Sirály tanösvényen,
melynek egyik állomása a Beretzkkilátó. Innen a Fehér-tó madárvilágát, kiemelten a Korom-sziget
sirálytelepét lehet jól megfigyelni.
Szintén a bemutatóháztól indulnak
a darvak esti húzásának megfigyelésére induló szervezett túrák az őszi
vonulási időszakban.
(www.greenfo.hu)
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KERESZTREJTVÉNY
A konyhaművészet gyökeres megújítója egy magyar
származású fizikus, aki az Oxfordi Egyetem profes�szoraként az alacsony hőmérsékletek fizikáját kutatta.
Elismertségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy egy
időben az Angol Akadémia, a Royal Society alelnöke
volt. Ő a főszereplője e heti rejtvényünknek (vízszintes
1., függőleges 14. és függőleges 20.). Jó fejtést kívánunk!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 34-es számunkban elkezdődő, 17
hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi –
helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve született, Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név megfejtői
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A fizikus neve. 10. Az orrához. 11.
A lantán vegyjele. 12. Olykor. 13. Megélhetés anyagi
fedezete. 16. Tűz, lendület. 17. Község a Répce-síkon,
Sárvártól 20 kilométerre. 19. A bárium vegyjele. 21. A
hangosság mértékegysége. 22. Légkalapáccsal hézagot
vág. 24. Visszafordíthatatlanul kiszáradó tó a Turánialföldön. 26. A Kincskereső kisködmön írója (Ferenc). 27.
Semmikor se. 29. Telepes növény, költői szóval. 30. Páros szám! 33. A
görög ábécé 19. betűje. 35. Érzelmileg felkavaró. 37. Ökölvívó-szorító.
39. Félhavi! 40. Kunyhótető anyaga is lehet.
FÜGGŐLEGES: 1. Ágyból kiszáll. 2. Kerékpárnyereg. 3. Védett ragadozó madarunk. 4. Gyorsan párolog. 5. Maastricht névadó folyója. 6.
Kalauz nélküli, röv. 7. Csereháti település Encstől nyugatra. 8. Régi-régi
írás jelzője. 9. Kojak alakítója volt (Telly). 14. Ekként emlegetik őt (az

első rész). 15. Férj és feleség. 18. Lila virágú, szőrös gyomnövény.
20. Ahogy emlegetik (a második rész). 23. Ásványi anyag elégtelen
szintje a szervezetben. 25. ... Rolland; Nobel-díjas francia író. 28. Anyu,
Londonban! 29. Varázslat. 31. Bulgáriában fizetnek vele. 32. Zsák
nyílása. 34. Érdektelennek tartó. 36. Fennkölt vers. 38. A Garam partjai!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Mechwart András, acélhengeres
hengerszék.		

ÖVEGES TANÁR ÚR UTÓDAI
2017. szept. 29-én pénteken, a Kutatók
Éjszakáján, az ERICSSON Magyarország
15:45–22:30-ig megnyitja a budai Science
Parkban (Budapest, XI. ker. Irinyi József u.
4-20, a Petőfi híd budai hídfője közelében, A
épület) lévő egyik laboratóriumát az érdeklődők, diákok részére, ahol fizikatanárok (akik
közül többen már ERICSSON-díjat is kaptak
kiemelkedő pedagógusi munkájuk elismeréseként) mutatják be legkedvesebb kísérleteiket.
A laboratórium meglátogatása és az
előadások ingyenesek. A diákok saját
maguk is kísérletezhetnek!
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
szervezésében az érdeklődők idén
immár hatodszor válhatnak utódaivá
Öveges Józsefnek, az Élet és Tudomány egykori legendás szerzőjének,
tudománynépszerűsítőnek.
Lesz élőközvetítés is: www.galileowebcast.hu
Műsorvezető-programgazda: Jarosievitz Beáta és Sükösd Csaba
Program: http://kutatokejszakaja.hu/2017/

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
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2017. november 18.
Jelentkezési határidő: 2017. október 16.
A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Egy ősi mesterség
Izgalmas és ősi mesterség fortélyaiba, szakmai titkaiba avatja be az érdeklődőket a Janus
Pannonius Múzeum új időszakos kiállítása. A Karó közt a
potyka – Kisszerszámos
halászat című tárlat a kisszerszámos halászat rejtelmeibe kalauzolja a látogatókat a Janus
Pannonius Múzeum Természettudományi Múzeumában.
Az értékesebb halászóvizek már a középkorban földesúri tulajdonba kerültek, de a kevésbé értékeseken még
sokáig fennmaradt a szabad halászat lehetősége. A paraszthalászok, akik csak kiegészítő foglalkozásként halásztak, főleg télen és tavasszal (a mezőgazdasági
munkák szünetében) jártak halért. A XVI–XVII.
században a „köteles halak” – a tokfélék és a harcsa – főúri eledelnek számítottak, míg a „tömegzsákmányból” tartósított
halat fogyasztották a jobbágyok, katonák és cselédek. A halat sütötték, főzték, szárították, füstölték,
sózták. A halászlé készítésének specialistái a halászok voltak, tőlük került a
polgári konyhákba.
A XIX. századra a táplálkozáskultúrában is megmutatkozott a folyószabályozások és mocsárlecsapolások
hatása. A korábban halbőségéről híres vizeink halállománya jelentősen lecsökkent. 2017-től a Magyar Haltani
Társaság kezdeményezésére március 20-át a halak napjává nyilvánították.
A 2018. január 27-ig látható kiállítás látogatói többek
között a rekesztő, borító, szigonyos, hurokvető halászatot ismerhetik meg.

Tájházak fesztiválja
Szeptember 23-án első
alkalommal kerül megrendezésre a magyarországi és határon túli magyar tájházak közösségeinek hagyományteremtő, bemutatkozó fesztiválja a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban Tájházaink vendégségben
címmel.
A Skanzen tájegységeként különböző programokkal
várja az egész családot. Lesz többek közt táncház és
néptáncműsor, sőt egy komplett lakodalmas forgatagba
1214
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Bánsághy Nóra rovata
is belecsöppenhetnek a látogatók. Koncertekkel, kézműves-foglalkozásokkal is készülnek a szervezők, ahol
olyan régi, de ma is hasznos tudás birtokába kerülhetnek
a résztvevők, mint a paprikafűzés és a madzagszövés, a
lekvárfőzés, a hímzés vagy a bútorfestés, elsajátíthatják
továbbá a gyógyteakészítés és a hagyományos szlovák
húsoskáposzta főzésének praktikáit is.

Két hét szakralitás
Idén is a Nemzeti Múzeumban került sor az Ars
Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 16-án délután. A
két héten át tartó országos
eseménysorozathoz évről
évre csatlakoznak Magyarország legnagyobb
múzeumai,
kulturális
központjai, valamint galériák és művészek.
A fesztivál idején országszerte számos szakrális tematikájú képző- és iparművészeti kiállítást, különböző műfajú koncerteket, színházi és irodalmi
előadásokat, tárlatvezetéseket, filmvetítéseket, beszélgetéseket és gyerekprogramokat látogathat a nagyközönség ingyenesen. A szeptember 24-ig tartó fesztivál programjairól a http://www.ars-sacra.hu oldalon tudhatnak meg többet.

ARC 2017
„Ki a civil? Aki nem
profi? Aki nem katona? Aki nem színész,
zenész, művész, tűzoltó, rendőr vagy focista,
esetleg politikus? Az a civil, aki civilszervezetnek dolgozik?
Az a civil, aki aktivista? Az a civil, aki szívesen segít, ha valaki segítséget kér?
Az a civil, aki otthon ül és nem csinál semmit, vagy az a
civil, aki a szabadidejét feláldozza valamire, ami túlmutat
a saját feladatkörén? És a magyarok? Ők civilek vagy nem
civilek? Te civil vagy? Vagy profiként kívülről nézed ezt
az egész őrült civilezést? Te szereted a civilséget? Van róla
véleményed? Szerinted fontos civilnek lenni, vagy a legnagyobb ártalom?” – ezek a gondolatébresztő kérdések
szerepeltek az idei ARC pályázat kiírásában. A beérkezett munkák legjobbjaiból nyílt szabadtéri plakátkiállítás, aminek középpontjában tehát a civilek, a civilség és a civilezés áll. A plakátok Vigyázat, civilek! – 17. ARC közérzeti kiállítás címmel szeptember 24-ig láthatók az 56-osok terén.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Izgő-mozgó fehérjék

A fehérjék három dimenziós szerkezetét
elsődlegesen meghatározó tényező az
aminosavak sorrendje. Mennyire flexibilis és plasztikus ez a szerkezet? Milyen
belső molekuláris mozgások és egyensúlyi folyamatok zajlanak a fehérjékben, és
mi ezek funkcionális szerepe? Ezekre a
kérdésekre keressük a választ az atommagok mágneses tulajdonságait kihasználó szerkezetkutató módszerrel.
Déchy Mór kaukázusi
felfedezőútjai

A XIX. század végén a Kaukázus
még feltáratlan volt, néhány elnagyolt
orosz katonai térképen kívül semmilyen információ nem állt rendelkezésre.
Déchy Mór negyedszázadnál hosszabb
időt átfogó, szisztematikus kutatómunkájának köszönhetően az Európa
keleti határán húzódó hegyvonulat a
múlt század elejére a világ egyik legalaposabban feltárt területei közé került.
Variációk ismeretszerzésre –
vidráknál

A környezethez történő alkalmazkodás számos állatfaj esetében történhet
tanulás révén. A különböző tanulási
módszerek vizsgálatának megvannak
a „jól bevált” fajai – brit kutatók nemrég azonban egy ilyen szempontból
még nem kutatott állatcsoportot teszteltek – vidrákat.
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A hátlapon

Turbóreaktív oltó gázkitörések
ellen
Negyven évvel ezelőtt, 1977-ben
készült a szegedi tűzoltók gázkitörések oltására használt speciális
járműve. A MIG-15-ös vadászgépek meghajtására is szolgáló axiál
kompresszoros sugárhajtómű vízágyúvá alakítására azért volt
szükség, mert a hagyományos
vízágyúkkal nem lehet oltóanyagot juttatni a felszín alól kitörő
gázba, annak nagy nyomása miatt
ugyanis a víz kitér, szinte lepattan
a lángokról.
A hajtómű gázturbinájának fúvócsövéből kilépő intenzív gázsugár azonban leküzdi a fenti
akadályt, három csövén keresztül
6000 liter vizet képes fecskendezni percenként. A gázáramban
a nagy sebesség a vízsugarat köddé porlasztja, amely hőt képes elvonni a tűztől, így a fáklyát elfojtja.
A Szovjetunióban a nagy szénhidrogén-telepeken az 1970-es
évekre elszaporodott olajkút-tüzek nyomán merült fel az ötlet a
berendezés megalkotására. Ilyen
megoldást alkalmaztak a szakemberek például az 1979-es zsanai
gázkitörés oltásánál.
A ZIL teherautó átalakításával
készült oltóberendezés részletes
leírása megtalálható Bérczi László – Berki Imre – Borsos Mihály
Tűzoltó szerkocsik Magyarországon című könyvének közelmúltban megjelent második kötetében, amely a hazai tűzoltás műszaki történetét dolgozza fel a
második világháborútól a rendszerváltásig, tudományos részletességgel, pontos műszaki adatokkal és művészi fotókkal.
Szöveg:

Gózon Ákos
Kép:

Borsos M ihály
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Turbó-oltó

Digitális változatban: dimag.hu

