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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat diák-cikkpályáza-
tot hirdet testvérlapunk, a Természet Világa tudományos is-
meretterjesztő folyóirat diákmellékletébe. A pályázaton in-
dulhat bármely középfokú iskolában a 2019/2020-as tanév-
ben tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról. 
Pályázati kategóriák:
- Természettudományos múltunk felkutatása és a 

kultúra egysége
- Önálló kutatások, elméleti összegzések
- Matematika, informatika és applikáció-innováció
- Egészségtudomány
Választható műfajok mind a négy kategóriában:
- Ismeretterjesztő, olvasmányos formában megírt 

cikk vagy esszé (minimum 8 ezer, maximum 
20 ezer karakter terjedelemben, minimum 5 db 
illusztrációval)

- Ismeretterjesztő interjú (minimum 8 ezer, maximum 
12 ezer karakter terjedelemben, minimum 5 db 
illusztrációval)

- Ismeretterjesztő fotósorozat, minimum 10 maximum 
20 db fényképpel, minden képhez 1-3 mondatos 
képaláírással valamint rövid (1000-3000 karakter 
terjedelmű) bevezető írással

A diákpályázat célja, hogy a pályaművek tartalmát a 
természettudományok iránt érdeklődő, de a témában 
nem járatos olvasók is megértsék. A pályamunkák végén 
kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat meg-
jelölni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem 
tüntetése etikai vétség. Pályázni csak másutt még nem 
publikált pályamunkákkal lehet.

A pályázatot elektronikusan kérjük feltölteni a 
Természet Világa megújult honlapjára. A pályázat be-
nyújtásának további formai követelményei és tudnivalói 
a Természet Világa diákmellékletében közzétett ver-
senyszabályzatban, valamint a honlapon (https://termvil.hu/
diakpalyazat/) is megtalálhatók.

A pályaművek benyújtásának határideje 2020. január 6. 
Díjazás
A pályázatokat minden kategóriában és minden műfaj-
ban külön értékeli a zsűri, a díjazás pénzjutalom mind 
a pályázó diákok, mind felkészítő tanáraik számára. 
Pályázatunk elsősorban egyéni alkotói felhívás, több-
szerzős pályamunkák esetén a díjak és egyéb juttatások 
megoszlanak a társzerzők között. (Tájékoztatásul: 
az előző évben a pénzjutalmak 30 000–75 000 Ft 
között alakultak.)

A pályaművek elbírálására 2020 márciusában kerül sor, 
a díjakat diákkonferencia keretében adjuk át 2020 tavaszán.

 SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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szinten. Ami azonban még a puszta 
számnál is rosszabb, hogy a csempé-
szek és nyíltan működő kereskedők 
érdeklődése nem egyenletesen oszlik 
meg az összes gerincescsoport között. 
Vannak csoportok, amelyeket össze-
hasonlíthatatlanul keményebben sújt 
a kereskedelem, ahogy földrajzi térsé-
gek is vannak, ahol sokkal erősebb az 
orvvadászok, csempészek jelenléte. 
Vagyis kijelölhetők azok az állatcso-
portok, amelyek a legveszélyeztetet-
tebbek. Sőt, a kutatók állítása szerint 
tanulmányuk prediktív ereje is nagy, 
vagyis meg lehet határozni, hogy 
mely fajok vannak veszélyben, még 
ha jelenleg nem is kerültek a csempé-
szek figyelmének központjába.

A kereskedelem a nagy filogeneti-
kai diverzitású trópusokra koncent-
rálódik – részben az elérhető állatfa-
jok sokfélesége, részben a trópusi or-
szágok jogrendjén tátongó réseknek 
köszönhetően. A kutatók úgy vélik, 
hogy a jövőben a mostani 5579 mellé 
még 3196 állatfaj kerülhet be a nem-
zetközi kereskedelem vérkeringésébe, 
így összességében a forgalmazott (és 
ezáltal a kihalás által veszélyeztetett) 
fajok száma megközelítheti a kilen-
cezret. A szerzők arra figyelmeztet-
nek, hogy mindezt csak úgy lehet 
megakadályozni, ha a kormányok 
egymással együttműködve átveszik 
a kezdeményezést az orvvadászoktól 
és az orgazdáktól, és megelőző intéz-
kedéseket hoznak ahelyett, hogy csak 
követni próbálnák az eseményeket.

Nagyon nehéz pontosan megbe-
csülni a nemzetközi vadállat- és 
növénykereskedelem volumenét, 
hiszen ennek legnagyobb része ille-
gális, vagyis nem verik nagydobra. 
Az biztos, hogy a vadon élő növény- 
(főleg fa-) fajok kereskedelmét szin-
te kizárólag a luxusbútoripar tüzeli, 
illetve kisebb részben a kínai kuruzs-
lás igényei. Az állatok kereskedelmét 
is a délkelet-ázsiai „gyógyítók” által 
gerjesztett kereslet táplálja, illetve 
jelentős a házi kedvencnek eladott 
vadállatok száma is. E tényezők 
olyan jelentősek, hogy a kereskede-
lem sok faj esetében ma már a leg-
fontosabb, kihalással veszélyeztető 
faktornak számít.

Senki sem tudja, hogy hány egyed 
esik áldozatul évente az illegális nö-
vény- és állatkereskedelemnek, de 
a számuk bizonyosan a milliárdos 
nagyságrendbe esik. Csak az Egye-
sült Államokban évi 8-21 milliárd 

Minden ötödik gerinces 
fajt veszélyeztet a 
csempészet

Az úgynevezett zászlóshajó fa-
jok védelme érdekében kifejtett 
erőfeszítések révén mára már 
közismertté vált, hogy az álla-
tok, illetve testrészeik, valamint 
a belőlük készített termékek le-
gális vagy illegális kereskedelme 
sok milliárd dollárt fialó iparág 
a világon. Zászlóshajó fajnak 

nevezzük a konzervációbiológiában 
azokat a (rendszerint nagytestű) fa-
jokat, amelyek önmagukban ugyan 
nem feltétlenül játszanak túlzottan 
nagy szerepet az adott ökoszisztéma 
egészségének megőrzésében, de jó a 
sajtójuk, az emberek aggódnak ér-
tük, így segítségükkel a fontosabb, 
de kevésbé látványos fajok védelmére 
is lehet pénzt, erőforrást, politikai tá-
mogatást szerezni.

Gyakran esünk azonban abba a 
hibába, hogy azt gondoljuk, a csem-
pészet csak néhány jól ismert fajból 
készült termékeket érinti (például 
az elefántok agyarát, az orrszar-
vúk szarvát vagy a tobzoskák pik-
kelyeit). Pedig, amint azt a Floridai 
és a Sheffieldi Egyetem kutatóinak 
Science-ben közölt tanulmánya ki-
mutatja, az állatok kereskedelme 
közvetetten vagy közvetlenül sok-
sok nagyságrenddel több fajt érint. E 
fajok száma számításaik szerint eléri 
az ismert szárazföldi gerinces állatfa-
jok ötödét. Talán mondani sem kell, 
hogy az állatkereskedelem egyik fajra 
sem gyakorol pozitív hatást, sokukat 
viszont a kihalás szélére taszítja.

A tanulmányban összesen több 
mint 31 500 faj adatait vetették össze, 
és úgy találták, hogy közülük 5579 
(18%) fajjal kereskednek nemzetközi 

dollár a vadállat- és növénypiac érté-
ke. Ezzel ez a világ egyik legjövedel-
mezőbb illegális iparága. A hatalmas 
igény sok zászlóshajó fajt (tigriseket, 
orrszarvúkat, nyílméregbékákat) a ki-
halás szélére taszított, míg mások mára 
ténylegesen is kihaltak. Az utolsó jávai 
orrszarvút Vietnámban lőtték le a 
tülkéért 2010-ben. Vannak fajok, 
amelyeket több száz éve vadásznak 
és árulnak, míg másokat alig néhány 
év alatt tizedeltek meg az orvvadá-
szok. Utóbbira jó példa a tobzoska, 
melynek pikkelyeit és húsát csak az 
utóbbi időben kapták fel a kínai 
vajákosok hívei (természetesen 
teljesen alaptalanul). Ugyanígy 
járt a kalapácsfejű szarvascsőrű ma-
dár, amelynek elefántcsontszerű si-
sakjáért egyre nő a kereslet.

Az átlagosan az ismert szárazföl-
di gerincesfajok 18 százalékára ki-
terjedő kereskedelem aránytalanul 
nagy mértékben sújtja a madarkat 
(23 százalékukat adják-veszik) és az 
emlősöket (27%), miközben a hüllők 
(12%), illetve a kétéltűek (9%) közül 
kevesebbeket fenyeget a csempészet. 
A kutatók becslése a csempészett 
fajok számát illetően 40-60 száza-
lékkal magasabb, mint a korábbi 
felmérések eredményei. Az elemzés 
egyértelműen bizonyította, hogy a 
kereskedett fajokat nagyobb mérték-
ben fenyegeti a kihalás, mint azokat, 
amelyekkel nem kereskednek. 

A családok 65 százalékát érinti ke-
reskedelem, leginkább az emlősöket 
(a családok 81%-ában találni keresett 
fajt) és a hüllőket (73%). A családok 

Kalapácsfejű szarvascsőrű madár 
(FORRÁS: WIKIPÉDIA)

Holland vadász egy leterített jávai 
orrszarvúval a XIX. század végén 

(FORRÁS: WIKIPÉDIA)
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Ming-Feng Hsueh csapata kidol-
gozott egy módszert a különböző 
fehérjék korának molekuláris órák 
segítségével történő meghatározá-
sára. A frissen létrejött fehérjékben 
általában még kevés (vagy semeny-
nyi) átalakult szerkezetű amino-
sav található, ezek mennyisége az 
adott szövet öregedésével párhu-
zamosan nő. Ez a folyamat rend-
kívül bonyolult, vizsgálata pedig 
kényes munka. A kutatók érzékeny 
tömegspektrometriai eljárások segít-
ségével azonosították, hogy az em-
beri porcszövetminta kulcsproteinjei 
(beleértve például a kollagéneket) fi-
atalok, középkorúak vagy öregek-e.

A kutatás eredményei arra utalnak, 
hogy az adott porcszövet kora és ál-
lapota nagyban függ attól, hogy hol 
található a testen belül. A bokaízület 
porcai még „fiatalok”, ám felfelé 
haladva egyre „idősebb” porcszö-
vetet találunk a térdben és még öre-
gebbet a csípőízületekben. A porc-
szövetek kor szerinti eloszlásának 
mintázata összefüggésbe helyezhe-
tő az állatok porcszöveti mintáza-
taival. A függesztőövektől távolabb, 
a végtagok vége felé elhelyezkedő 
ízületek sokkal könnyebben rege-
nerálódnak az állatvilágban. Köz-
ismert tény, hogy egyes farkos két-
éltűek, így a szalamandrák képesek 
lábujjakat, lábfejeket, sőt farkuk 
jelentős porcióit is visszanöveszteni, 
ha azt például egy ragadozó lesza-
kítja róluk. Ez részben megmagya-
rázza, hogy miért tart olyan sokáig 
és miért olyan nehézkes egy emberi 
térd- vagy csípőízület gyógyulása 
(mely gyakran vezet végül arthritis 
kialakulásához), és miért olyan gyors 
egy bokaízületi sérülés gyógyulása.

A vizsgálatok arra is rámutattak, 
hogy ezt a folyamatot nagyban sza-
bályozzák a mikroRNS-nek ne-
vezett genetikai elemek. Nem is 
olyan meglepő, de a mikroRNS-ek 
sokkal aktívabbak azokban az álla-
tokban, melyek szinte híresek arról, 
hogy úszóikat vagy egész végtagja-
ikat is képesek újranöveszteni azok 
esetleges leszakadása esetén. Ilyenek 
például a zebradániók, egyes afrikai 
édesvízi halcsoportok, rengeteg két-
éltű és gyík.

MikroRNS-ek az emberi szerve-
zetben is találhatók. Ezek az evolúci-
ós vívmányok a mi szervezetünkben 
is – egyebek között – a porcszövetek 
helyreállítását szolgálják. Akárcsak az 

27 százalékában a beléjük tartozó 
fajok több mint felével kereskednek 
(ez 128 családot jelent). Korántsem 
véletlenszerű, hogy mely faj kerül a 
céltáblára. Nem meglepő módon ezt 
olyan tulajdonságok határozzák meg, 
amelyek valamilyen okból értéket 
képviselnek az emberek szemében. 
A legfontosabb a nekik tulajdonított 
gyógyító erő, illetve az esztétikum. 
Utóbbi származhat a madarak szép 
énekéből, gyönyörű tollazatából, 
vagy egyszerűen abból a tényből, 
hogy az adott állat ritka. A ritkasá-
ga tovább gerjeszti az iránta jelent-
kező keresletet, ezzel öngerjesztő 
folyamatot generál, hiszen így nö-
vekszik a fajra nehezedő vadászati 
nyomás.

Kovács MárK

Szalamandraporcok

A közhiedelemmel ellentétben 
az emberi szervezetben talál-
ható porcszövetek is képesek 
bizonyos fokú regenerációra, 
méghozzá egy olyan folyamat 
révén, mely rendkívüli módon 
hasonló a zebradániók és sza-
lamandrák porcainak megúju-
lásához.

Kutatók egy csapata Ming-
Feng Hsueh, az észak-karolinai 
Duke Orvosi Egyetem kutatójának 
vezetésével közölte ide vonatko-
zó részletes eredményeit a Science 
Advances nevű tudományos folyó-
iratban. A kutatók azonosították azt 
a porcjavító szöveti mechanizmust, 
mely olybá tűnik, sokkal erőtelje-
sebben zajlik le a boka ízületei táján, 
mint a test felsőbb részén, például 
a csípő környékén. A felfedezésnek 
kitüntetett figyelem jut, hiszen ko-
moly szerepe lehet abban, hogy az 
orvostudomány hatékonyan tudja 
kezelni vagy akár gyógyítani a világ 
leggyakoribb ízületrendszeri beteg-
ségét, a degeneratív ízületi gyulla-
dást, másnéven az osteoarthritist.

„Úgy véljük, hogy ennek a »szala-
mandraszerű« regenerációs jelenségnek 
és a folyamat hiányosságainak megértése 
hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy 
egy napon ténylegesen helyreállítsunk 
nagy mennyiségű porcszövetet egy be-
teg ember szervezetében, akár az egész 
csípőtájra kiterjedőleg” – magyarázta 
Virginia Byers-Kraus, a Duka Orvo-
si Egyetem kutatója, a tudományos 
munka egyik társszerzője.

állatvilágban, a mikroRNS-ek akti-
vitása a mi testünkben is erősen hely-
függő. A boka táján ez az aktivitás 
jelentősen magasabb volt, mint a csí-
pőben, sőt, a kutatók azt is kimutat-
ták, hogy a külsőbb porcrétegekben 
magasabb a mikroRNS-aktivitás a 
belsőbb porcszövetekéhez képest. 

„Nagyon izgatottak lettünk, amikor 
ez a kép kezdett el kibontakozni előt-
tünk. Gyakorlatilag ugyanazok a me-
chanizmusok irányítják a porcszövetek 
regenerációját az emberi és sok állati 
szervezetben. Magunk között ezt csak 
»belső szalamandrának« neveztük a 
kollegáimmal” – magyarázta Hsueh.

A kutatók úgy gondolják, hogy 
a mikroRNS-ek a jövőben afféle 
gyógyszerként is használhatók lesz-
nek, melyekkel lelassíthatjuk vagy 
akár meg is előzhetjük az arthritis 
kialakulását. „Úgy véljük, hogy ezeket 
a regulátorokat bevethetjük a porcszöve-
tek regenerációja során, s hogy képesek 
lehetünk egy arthritises ízület porcainak 
gyógyítására. Ha megtalálnánk a hiányzó 
regulátorokat, melyek például egy szala-
mandrában jelen vannak, azzal komoly 
károkat elszenvedett csípőízületeket is 
helyrehozhatnánk. Úgy véljük, hogy a 
maga a mechanizmus más típusú szöve-
tekben is használható lehet, nem csak a 
porcokban” – tette hozzá Kraus.

szabó Márton

O
R

V
O

S
T

U
D

O
M

Á
N

Y

Sok farkos kétéltű és gyík híres a végtag- és 
farokregenerációs képességéről
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Megfejtett 
mechanizmus

Az idei orvosi-élettani Nobel-
díj nyertesei korszakalkotó fel-
fedezésükkel feltárták az élet 
egyik legfontosabb alkalmaz-
kodási folyamatát, mellyel meg-

alapozták annak a régóta kutatott 
kérdésnek a megértését, hogy a sej-
tek miként érzékelik, illetve hogyan 
igazodnak a változó oxigénszinthez.

Az evolúció során olyan mechaniz-
musok fejlődtek ki, melyek biztosítják 
a sejtek és szövetek megfelelő oxigén-
ellátását. A nyak két oldalán lefutó 
nagy erek szomszédságában található 
egy csomó, mely olyan egyedi sejteket 
tartalmaz, amik érzékelik a vérben 
lévő oxigén mennyiségét. Az általa 
vezérelt, alacsony oxigénszinthez való 
gyors alkalmazkodáson (hipoxia) túl 
más élettani adaptációs folyamatok is 
léteznek. A hipoxiára adott legfonto-
sabb fiziológiai válasz az eritropoetin 
hormon (EPO) szintjének emelkedése, 
amely fokozza a vörösvértestek ter-
melődését (eritropoézis). Utóbbi hor-
monális szabályozásának fontosságát 
már a XX. század elején felismerték, 
ám rejtély maradt, hogy az oxigén mi-
ként vesz részt a folyamatban.

Gregg L. Semenza, a baltimore-i John 
Hopkins Egyetem kutatója ezért az 
EPO-gént változó oxigénszintek mel-
lett vizsgálta. Génmódosított egerek 
segítségével kimutatta, hogy az EPO-
gén mellett elhelyezkedő jellegzetes 
DNS-szakaszok közvetítik a hipoxiára 
adott választ. Sir Peter J. Ratcliffe, az 
Oxford Egyetem kutatója szintén vizs-
gálta az EPO-gén oxigénfüggő sza-
bályozását, és mindkét kutatócsoport 

megállapította, hogy az oxigénérzékelő 
mechanizmus nem csak a vesesejtekben, 
– ahol általában az EPO termelődik 
– hanem gyakorlatilag minden szö-
vetben megtalálható.

A kutatók ezután a válaszreak-
ciókat szabályozó sejtösszetevőket 
keresték és tenyésztett májsejtekben 
olyan fehérjecsoportra – hipoxiát 
szabályozó tényező (HIF) – bukkan-
tak, amely két különböző (HIF-1α 
és ARNT) DNS-kötő fehérjéből, 
transzkripciós faktorból áll.

Amikor az oxigénszint magas, a 
sejtek kevés HIF-1α fehérjét tartal-
maznak. Ha viszont alacsony, utób-
bi mennyisége növekszik, így képes 
mind az EPO-génhez, mind más 
DNS-szakaszokhoz kötődni és sza-
bályozó szerepet betölteni. További 
vizsgálatok során kimutatták, hogy 
a gyorsan bomló HIF-1α hipoxia ese-
tén védett a proteaszóma (fehérjebontó 
rendszer) ellen, míg normoxia (normál 
oxigénszinthez való alkalmazkodás) 

esetén nem. A folyamat során egy 
ubikvitin nevű peptid kapcsolódik 
a HIF-1α-hez, ezt a mechanizmust 
azonban sokáig nem sikerült feltárni.

Egészen addig, míg William G. Kaelin, 
a Harvard Egyetem kutatója egy 
öröklődő, rákbetegségre hajlamo-
sító rendellenességet vizsgálva (von 
Hippel-Lindau-, röviden VHL-
szindróma) ki nem mutatta, hogy a 
VHL-gén olyan fehérjét kódol, amely 
megakadályozza a rák kialakulását. 
E hibás gént nélkülöző ráksejtekben 
a hipoxia-szabályozásért felelős gének 
szokatlanul magas kifejeződési szintje 
jellemző; ám a VHL-gént visszavezet-
ve a rákos sejtbe mindez normalizá-
lódik. Tovább vizsgálva a folyamatot 
kiderült, hogy ez a hibás gén annak 
az összetett rendszernek a része, amely 
ubikvitinnel jelöli meg a nem kívánt 
fehérjéket. A HIF-1α-hoz emellett 
hidroxilcsoportok is kapcsolódnak 
(prolil-hidroxiláció), ami lehetővé te-
szi, hogy a VHL gyorsan felismerje az 
ilyen fehérjét, és hozzá kötődve szabá-
lyozni tudja annak lebontását.

A HIF-1α és a VHL közötti iménti 
összefüggések felismerése révén most 
már tudjuk, hogy a sejtek miként 
képesek anyagcseréjüket az oxigén-
szint érzékelésével szabályozni, amely 
fontos szerepet tölt be többek között 
az új vérerek és vörösvérsejtek kép-
ződésében, a méhlepény fejlődésében 
és az immunrendszer működésének 
alapvető folyamataiban. Emellett már 
olyan új módszerek fejlesztése is zaj-
lik, melyek az oxigénérzékelő folya-
mat aktiválásán, illetve blokkolásán 
alapulva megnyitják az utat a vérsze-
génység, a rák, és sok más megbete-
gedés hatékonyabb kezelése felé.

(nobelprize.org)
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Az orvosi-élettani Nobel-díj idei kitüntetettjei: William Kaelin, Peter Ratcliffe és Gregg Semenza 
(balról jobbra) (FORRÁS: NOBELPRIZE.ORG)

Folyamatábra (FORRÁS: NOBELPRIZE.ORG)
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A felhasználóbarát felülettel 
rendelkező, ergonómiai kö-
vetelményeknek megfelelő 

programok javítják a munkával kap-
csolatos komfortérzetet, csökkentik 
a helytelen kezelésből fakadó hibák 
előfordulását, biztosítják a szoftver 
szolgáltatásainak teljeskörű felhasz-
nálását. A szoftverergonómia célja 
tehát, hogy az alkalmazások jól hasz-
nálhatók és a felhasználói igények-
nek megfelelőek legyenek. Ezt úgy 
lehet elérni, ha a különféle számító-
gépes rendszereket a tervezők az em-
ber kognitív és intellektuális tulaj-
donságaihoz, cselekvési, észlelési jel-
lemzőihez illesztik. A közkedveltség 
és gazdaságosság eléréséhez egy 
rendszernek nem elegendő a funkci-
onális elvárásokat teljesíteni, köny-
nyen használhatónak is kell lennie. 

A használhatóságot a szakirodal-
makban és a szabványokban külön-
bözőképpen definiálják. Nielsen sze-
rint a használhatóság egy olyan mi-
nőségi mutató, amely azt jellemzi, 
hogy a felhasználói felületeket meny-
nyire egyszerűen lehet használni.

A különféle szoftverergonómiai 
tervezési irányelvek figyelembevéte-
lével és felhasználóközpontú kutatási 
módszerek (például használhatósági 

JOBB-E AZ ÚJ?

SZOFTVERERGONÓMIA

vizsgálatok) alkalmazásával folyama-
tosan fejleszteni lehet a szoftverter-
mékeket a minél jobb felhasználói él-
mény elérése érdekében. 

Egy ismerős példa
Bizonyára mindenki számára isme-
rős a Paint, mint az egyik, legalap-
vetőbb grafikai szoftver, amelynek a 
fejlődését 1985 óta nyomon követ-
hetjük. 2017-ben nagy médiavissz-
hangot és elégedettlenséget váltott 
ki, hogy a cég az egyszerűségében 
oly nagyszerű Paintet az alapjaiban 
új, kevéssé ismert Paint 3D-re cserél-
te. Így aktuálissá vált a termékcsalád 
új tagjának használhatóságát vizs-
gálni és a korábbi változathoz viszo-
nyított felhasználói megítélésével 
foglalkozni.

Jelen kutatás célja a Paint 3D szoft-
ver használhatósági problémáinak 
feltárása, annak a megismerése, 
hogy az abban megvalósuló újítások 
mennyire bizonyulnak használható-
nak. Ennek vizsgálatára többlépcsős, 
különböző vizsgálati módszereket 
kombináló kutatási terv készült.

Az első, feltáró jellegű (kvalitatív) 
vizsgálati szakaszban lefolytatott 
használhatósági vizsgálatot előze-
tes kérdések és utólagos interjú is 

kiegészítette a használhatósági 
problémák és a felhasználók atti-
tűdjeinek alapos megismerése érde-
kében. Ez kiegészült egy olyan kér-
dőíves megkérdezéssel (System 
Usability Scale), amely lehetővé teszi a 
felhasználók használhatósággal kap-
csolatos véleményének a számszerűsí-
tését. Ezekre az eredményekre építve a 
második szakasz, pedig egy kvantita-
tív (nagymintás) kérdőíves megkérde-
zés segítségével valósult meg.

Szemmozgáskövetés
A használhatósági vizsgálat során 
három laikus és három tapasztalt fel-
használó előre meghatározott fel-
adatokat oldott meg a Paint3D 
programban.

A feladatsor három egységből állt. 
A bevezető rész feladatai az új prog-
ram legalapvetőbb, funkcióinak 
(például alakzatok beszúrása, for-
gatása) használatára irányultak, 
míg a második egység egy egysze-
rű diagram szerkesztésére kérte a 
felhasználókat. Az utolsó feladatnál 
pedig egy ismert festmény három-
dimenziós reprodukálása volt a cél, 
ami így a program összes funkció-
jának a szabad, önálló használatára 
adott lehetőséget.

Az információs társadalom térnyerésével előtérbe került a különböző szoftverek használata az élet 
minden területén. Az ember-számítógép interakció tudománya az 1980-as évek körül jelent meg. 
A szoftverfejlesztők és az ergonómiában jártas szakemberek közösen kezdtek el dolgozni annak érde-
kében, hogy a keletkező szoftvertermékek minél használhatóbbak legyenek. A fejlesztés területén 
tehát egyre inkább meghatározóvá vált a szoftverergonómia, előtérbe került a használhatóság fogalma.

A cikk a BME, a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány 

közös cikkpályázatán a hallgatói kategó-
riában 3. díjat nyert.

Hőtérképek (Feladatok: alakzat forgatás (balra); diagram reprodukálás (jobbra))
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Az egyszerű feladat megoldása so-
rán, a diagram rajzolásánál a legna-
gyobb problémát a szaggatott vonal 
húzása okozta. A jobb oldali 
hőtérképen látható, hogy a felhasz-
nálók kitartóan keresték (a jobb ol-
dali eszköztárban) a szaggatott vonal 
rajzolására alkalmas, beépített funk-
ciót. Mivel azonban ilyen vonaltípus 
nem létezik a programban, ezért 
más módon oldották meg a feladatot 
(például radírozással, vagy sok kis 
vonal egymás mellé helyezésével).

A felhasználóknak minden feladat-
rész végén képként kellett elmenteni 
a munkájukat egy megadott mappá-
ba. A problémát itt az okozta, hogy 
a programban nincs lehetőség kép-
formátumba exportálni, vagy más-
hova menteni a menüből a megszo-
kott módon. A feladat helyes megol-
dására a nehezen megtalálható men-
tés másként, vagy az exportálás 
opció ad lehetőséget, amelyeket a 
tesztalanyok közül sokan csak se-
gítséggel találták meg. A mentés 

folyamatának scan path vizualizáció-
ján két felhasználó szemmozgásának 
az útvonala látható, ami jól mutatja, 
hogy a feladatmegoldás közben a te-
kintet szinte az egész képernyőt vé-
gigjárta a mentési opciók között tör-
ténő vacillálás következtében.

További eredmények
A használhatósági vizsgálat során a 
feladatok összessége kiértékelésre 
került négy mutató mentén, ame-
lyek összefüggésbe hozhatók a hasz-
nálhatósággal. Ezek a sikeresség, az 
időigény, az érzelmi reakciók, míg a 
keletkező hibák a Nielsen-féle skála 
alkalmazásával kerültek súlyozásra. 
Az így feltárt legsúlyosabb hibák:
� a Ctrl+C, Ctrl+V opció nem al-

kalmazható;
� a textúra eszköztár jelölése nem 

egyértelmű és a felirata sem fel-
tűnő;

� a felhasználó számára nem egy-
értelmű, hogy mitől 3D-s egy 
felirat;

A tesztalanyok a BME Ergonómia 
és Pszichológia tanszékének labora-
tóriumában található szemmozgás-
követéses monitor előtt oldották 
meg a feladatokat. Ennek során a 
résztvevők a hangos gondolkodás 
módszertanát alkalmazva mondhat-
ták ki véleményüket, ezzel folyama-
tosan verbalizálva a gondolataikat a 
programhasználat közben.

A szemmozgáskövetéses technoló-
gia lehetővé teszi a tekintet irányá-
nak a mérését, így előszeretettel al-
kalmazzák a használhatósági vizsgá-
latok támogatására. Segítségével 
pontosan megismerhető, hogy a fel-
használó egy adott felületen hova 
néz, mit és hogyan keres.

A szemmozgásoknak sokféle vál-
tozata létezik, melyekből jelen téma 
kapcsán a legfontosabbak a fixációk és 
szakkádok. A fixációk során a vizuális 
bemeneti ingerek kognitív feldolgozá-
sa történik, míg a szakkádok az eze-
ket összekötő gyors, ballisztikus 
szemmozgástípusok, amikor az infor-
máció-felvétel folyamata szünetel.

A használhatósági vizsgálat alapján 
problémásnak ítélt feladatrészek to-
vábbi elemzése tehát a fixációk és 
szakkádok sorozatát szemléltető 
szemmozgáskövetéses vizualizáci-
ók (hőtérképek és scan path ábrák) 
segítségével történt. A hőtérkép 
egy olyan vizualizáció, amelyen az 
összes fixációs megjelenik. A leg-
többet nézett területek (melegebb) 
vörös, a kevésbé fontos részek pe-
dig hidegebb (zöld) színnel jelen-
nek meg. A scan path vizualizá-
ciókon a fixációk pedig számoz-
va (ezzel a sorrendiséget jelölve) 
különböző nagyságú körök for-
májában láthatók.

Használhatósági vizsgálat
A 3D-s alapműveletekkel kapcsola-
tos feladat egyik része a beszúrt alak-
zat forgatása volt. A bal oldali 
hőtérképen jól látható, hogy a fel-
használók alig vették észre az alakzat 
körüli forgatási lehetőséget. Mivel a 
felhasználók a felső és a jobb oldali 
menüsorban keresték a forgatási le-
hetőséget, így sokan egyáltalán nem 
is tudták megoldani ezt a feladatot. 
Ennek az oka, hogy a Paint hagyo-
mányos változatában a menüsoros 
megoldást szokták meg, így ehhez 
igazodott a mentális modelljük.

Kutatási terv

Scan path vizualizáció (mentési feladat)
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töltöttek ki. A kérdőíves válaszok 
alapján megkülönböztetésre kerültek 
tapasztalt és laikus felhasználók a gra-
fikai programokban való jártasság és a 
programhasználat gyakorisága alap-
ján. Ily módon 103 laikus és 123 tapasz-
talt személyt lehetett elkülöníteni.

A kérdőív célja a hipotézisek vizsgá-
latán túl a Paint programok általános 
megítélésének vizsgálata, vélemények, 
attitűdök gyűjtése a termékcsaláddal 
kapcsolatban.

Az első hipotézis vizsgálatához 
50 adat állt rendelkezésre. Ennyien 
használták már a Paint 3D programot 
és jutottak el annak a használhatóságot 
mérő SUS kérdésekig. Az eredménye-
ket Mann-Whitney próbával értékelve 
a két csoport között nem jelentkezett 
szignifikáns eltérés, így a hipotézist el 
kellett vetni. A laikus és a tapasztalt fel-
használók között tehát nincs eltérés a 
Paint 3D használhatóságának a meg-
ítélése tekintetében.

A második hipotézis vizsgálata során 
a Paint és Paint3D-re beérkezett SUS 
eredmények összevetése történt a 
páros összehasonlítás statisztikai esz-
közével (Wilcoxon-próbával) értékel-
ve. A végeredmény igazolta a hipoté-
zist, ugyanis a két program használa-
tára 35 alacsonyabb és 13 magasabb és 
2 azonos értéket adó kitöltő között 
statisztikailag szignifkáns eltérés ál-
lapítható meg. A Paint tehát hasz-
nálhatóbb, mint programcsalád új 
változata.

Az utolsó feladat megoldása során 
egy ismert kép reprodukálása volt a 
feladat a Paint 3D adta új lehetősé-
gek szabad felhasználásával. Az így 
keletkező alkotások két független 
bíráló által kerültek osztályozásra a 
használhatósági vizsgálat után.

Mivel a két független bíráló átlagér-
tékei között eltérés mutatkozik, ezért 
a kérdőív kitöltése során a válaszadók is 
meg lettek kérve a keletkező alkotások 
értékelésére. Szintén Wilcoxon-próbát 

� a mentés folyamata nem egyértelmű
� a létrehozott 2D felirat és alakzat 

nem jelölhető ki
� az okos kijelölés funkció használata 

során nem egyértelmű, hogy kell tö-
rölni a kép szükségtelen részét

� a program nem teljesen kompatibilis 
a Windows karakterkészlettel

� 3D-s alakzatokkal való műveletek el-
végzése időigényes és nehezen érthető

� mentésnél a munkatér összes eleme 
exportálásra kerül, nem csak a rajz-
vászon területe.

Ezek a használhatósági problémák 
azonnali beavatkozást igényelnek, 
mert alapjában sértik a fontosabb 
szoftverergonómiai tervezési irány-
elveket, vagy akadályozzák a fel-
használókat a program alapfunkció-
inak használatában.

Hipotézisek felállítása
A használhatósági vizsgálat ered-

ményei alapján megfogalmazásra ke-
rült négy hipotézis a Paint termék-
család régi és új változatának hasz-
nálhatóságával kapcsolatban. Az el-
ső, hogy a laikus felhasználók 
használhatóbbnak gondolják a Paint 
3D programot, mint a tapasztaltak. 
A második, hogy a Paint program 
használhatóbb, mint a Paint 3D a la-
ikusok és a tapasztaltak számára is. 
A következő hipotézisünk az volt, 
hogy a tapasztalt felhasználók jobb áb-
rákat képesek alkotni a Paint3D prog-
ramban, mint a laikusak, míg az utol-
só az, hogy a Paint program a tapasz-
talt és laikus felhasználók számára is 
ugyanolyan mértékben használható. 

Ezek a hipotézisek a kérdőíves 
adatgyűjtés segítségével, a statisztika 
eszközeit használva igazolhatók 
vagy cáfolhatók.

Kvantitatív kutatás
A kvantitatív kutatás tehát online 
kérdőíves megkérdezés keretein be-
lül valósult meg, amelyet 226-an 

alkalmazva az osztályzatok összeha-
sonlítására kijelenthető, hogy többen 
adtak magasabb pontszámokat a ta-
pasztaltabbak alkotásaira. Itt tehát 
szignfikáns eltérés keletkezett, ami 
miatt a harmadik hipotézis elfogad-
ható. A grafikai programok haszná-
latában jártasabb felhasználók tehát 
minőségibb alkotások tudnak létre-
hozni a Paint 3D program használa-
tával, mint a laikusok.

A negyedik hipotézis vizsgálata a 
kérdőív Paint programmal kapcsola-
tos SUS-teszt eredményeinek felhasz-
nálásával történt. A válaszok Mann-
Whitney-próba segítségével össze-
hasonlíthatók a laikus és a tapasztalt 
kitöltők között. Mivel így a két cso-
port között nem jelent meg szignifi-
káns eltérés, így a hipotézis elfogad-
ható. A konklúzió az, hogy a felhasz-
nálók ugyanolyan mértékben tartják 
használhatónak a Paint programot.

Az eredmények alapján elmondha-
tó, hogy jelenleg a klasszikus Paint 
program jóval nagyobb népszerű-
ségnek örvend. Ennek okai között 
megemlíthető a jól ismert felhaszná-
lói felület, a megszokott funkciók, 
vagy akár a 3D-s világtól való kez-
deti idegenkedés. Mivel a felhaszná-
lói felület és funkcionalitás rendkí-
vül nagyot változott az újításokkal, 
ezeket a felhasználókkal meg kell is-
mertetni és szerettetni.

A kérdőív alkalmas volt a felállí-
tott hipotézisek vizsgálatára, illetve 
a megkérdezés eredményeiben szö-
vegesen is visszatértek a szemmoz-
gás-követéses vizsgálat során feltárt 
hibák, melyek egy része azonnali be-
avatkozást igényel. Emellett még 
sok, a Nielsen-féle skálán kevésbé 
súlyos használhatósági hiba is előke-
rült, melyeknek a javítása a felhasz-
nálói élmény tökéletesítése érdeké-
ben szintén fontos lehet.

Jól látható, hogy a felhasználó-köz-
pontú módszerek alkalmazása szá-
mos érdekes eredményt hozott a 
Paint termékcsalád vizsgálata során. 
Összességében elmondható, hogy a 
feltárt használhatósági hibák javításá-
val, fejlesztésével a Paint 3D program 
éppolyan közkedveltté válhat, mint 
méltán híres elődje a Microsoft Paint.

Komlóssy EsztEr tEKla
Paulis lilla

mEgyEri mária
szabó bálint

Összetett feladat végeredményének értékelése



Az 1970-es évek végétől az 
Andok középső részének 
ignimbritleplei új megvilá-

gításba kerülhettek több modern 
geológiai módszer rutinszerű elterje-
dése miatt. Egyre több nagy felbon-
tású légifelvétel készült az Andok e 
magashegyi régiójáról is, megköny-
nyítve az amúgy embert nem kímé-
lő ottani terepi munkát. A geokémia 
tudománya szintén hatalmas lépése-
ket tett, többek között sorra szület-
tek újabb izotóp-geokémiai mód-
szerek. Ezekkel a korábban egyve-
retűnek látszó ignimbritleplekről 
kideríthető volt, hogy akár több 
forráshoz is köthetők vagy éppen 

olyan változékonyságot mutatnak, 
melyek a kitörés során váltakozó 
kondíciókkal hozhatók kapcsolatba. 
A fizikai vulkanológiai kutatások 
pedig egyre újabb modellekkel dol-
goztak, melyek mind világosabban 
mutatták, hogy hogyan is történhet 
egy kaldera beszakadása, mi is kell 
ahhoz, hogy ignimbrit szülessen.

Lyuk helyett hegylánc
Az iménti eredmények vezettek oda, 
hogy a nyolcvanas évek elejére szá-
mos, korábban nem ismert eredetű 
ignimbritmezőt lehetett egy-egy óriási 
méretű vulkáni szerkezethez, kal-
derához kötni. A Cerro Galas a mai 

Argentína területén egy hatalmas ki-
lökődött kaldera. Ez azt jelenti, hogy a 
kaldera beszakadásától fellazult 
kalderatalp a kaldera születése 
utáni évezredekben a folyamato-
san újratöltődő magmakamra fel-
fúvódásának hatására kiemelke-
dik. A Cerro Galas viszonylag fiatal, 
a körülötte található ignimbritleplek 
az 5,4–2,5 millió évvel ezelőtti idő-
tartományban keletkeztek.

Hasonló jelenségek gyakoriak egy 
kaldera születése után, ami igencsak 
megnehezíti annak felismerését, 
ugyanis nem egy nagy „lyukat” kell 
keresni, hanem éppenséggel egy sok-
szor több szár méter magas hegyláncot. 

F O R R Ó  T Ű Z F E L H Ő K ,  I Z Z Ó  H O R Z S A K Ö V E K  N Y O M Á B A N

VULKÁNSZÖRNYEK A 
DÉL KERESZTJE ALATT 
Dél-Amerika felszínformáit az utóbbi évtizedek elképesztő iramú erdőirtásai és a nyomukban fellépő 
erózió alakítja, helyet adva a marhatenyésztőknek, a pálmaültetvényeknek vagy újfent az arany-
bányászoknak. E trópusi területektől délre, illetve nyugatra, az Andok középső részén jóval markánsabb, 
mára már csak nehezen azonosítható felszínátalakítás ment végbe a földtörténet alighanem legerő-
teljesebb, 25 millió éve elkezdődő tűzhányókitörései nyomán, sajátos vulkáni anyaggal, a hatalmas 

ignimbritleplekkel betakarva a térséget.

2.
rész

A La Pacana-kaldera délnyugati medencéje kilökődött 
kalderatalpakkal (utóbbi középen, a rózsaszín hegy)



miatt. Egyre több ignimbritleplet és 
a hozzá tartozó kalderarendszert si-
került azonosítani. A távérzékelési 
eredmények mellett újabb módsze-
rek – mint például a földmágneses 
vizsgálatok – segítették az ignim-
britek terepi rétegtani meghatáro-
zását. Újabb és újabb terepi térké-
pezési projektek indultak, és egyre 
pontosabb képünk kezd kialakulni 
az Andok ignimbritlepleiről. 

Yardangokkal szabdalva
A La Pacana-kaldera az egyik legköny-
nyebben megközelíthető óriáskalde-
ra, melyről az elmúlt húsz év kutatá-
sai alapján kiderült, hogy az egyik 
legnagyobb és legjobban feltárt 
kaldera az Andok középső részén. 
Az Atacama-medence központjában 
található San Pedro de Atacama vá-
rosból, az Argentína felé vezető 
úton könnyen elérhető. Ugyaninnen 

Az Andok középső részén – a vi-
szonylag egyszerű megközelíthető-
sége miatt – a Cerro Galas volt az el-
ső megakaldera-rendszer, amelynek 
sikerült megnyugtatóan bizonyíta-
ni eredetét. Maga a kaldera óriá-
si, legalább 40 ki lométer hosszú 
és 24 kilométer széles ellipszis alakú 
vulkánszörny. A kaldera talpa 500–
1500 méterrel van a kalderaperem 
alatt. A középen kilökődött blokkok 
pedig akár 1500 méter szintkülönb-
séget is jelentenek a kalderatalp és a 
kilökődött blokkok teteje között.

A középső Andok kalderáinak ku-
tatásában a 80-as évek hoztak drá-
mai változásokat. A LANDSAT-
űrfel-vételek és a távérzékelés tudo-
mányának fejlődése sorra mutatott 
rá olyan geológiai kapcsolatokra, 
amelyeket korábban esélyünk sem 
volt felismerni a gyakran igen távo-
li területek megközelíthetetlensége 

nézve kitűnően látható, hogy a me-
dence keleti peremét egy várfalsze-
rűen övező fiatal, jobbára most is 
aktív vulkánsor alkotja, mely a tér-
ség meghatározó morfológiai eleme 
s egy hatalmas, lencseszerűen elnyú-
ló rózsaszínes felszínen ül.

A közeli hágó, a Paso Jama felé au-
tózva a jégkorszak után született 
Licancabur-rétegvulkán (lásd nyitóké-
pünket! - A szerk.) egy hatalmas 
ignimbritplatóra települ. Az utóbbi 
több, jól térképezhető ignimbrit-
lepelből áll, míg maga a vulkán 
5916 méter tengerszint feletti ma-
gasságba emelkedik. A Licancabur-
vulkán távolról szinte tökéletes kúp-
ja közelről tekintve arról tanúsko-
dik, hogy az több lávanyelv együtte-
séből áll, illetve a csúcsát komplex 
lávadómcsoport alkotja egy kráter-
tavat körbezárva, ami egyben a vi-
lág egyik legmagasabban található 
krátertava. A Licancabur egyik leg-
fiatalabb lávafolyása csupán 13 240 
éves, és a hajdani lávakitörés óta a 
vulkán nem mutatott aktivitást. 

A vulkán alapzatát alkotó ignimbrit-
leplek többsége a pleisztocénben szü-
letett és a közeli La Pacana-
kalderához köthető. Legalább három 
jelentős kiterjedésű ignimbritleplet 
különítettek el a földtani térképezé-
sek során: a Purico-, a La Pacana- és 
a Chaxas-ignimbritet. A térség geo-
morfológiáját alapvetően meghatá-
rozza ezek szerkezete. Felszínükön 
az állandó erős szél és a 4000 méter 
tengerszint feletti felföldi klíma „vas-
foga” markáns, szélfutta eróziós 
barázdákat: yardangokat vágott, 
melyek mikro-méretben is jól felis-
merhetők. 

A Paso Jama felé közeledve a tájkép 
sivárrá változik, és az ignimbrit ró-
zsaszínes felszíne lesz a meghatározó. 
A felföld közepén, az argentin–chilei 
határ közelében pedig „beléphetünk” 
ezeknek az ignimbrit-mezőknek a 
központjába, a La Pacana-kalderába. 
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Völgykitöltő ignimbrit, mely a La Pacana-
kaldera keletkezése után rakódott le 

a kaldera belsejében

A La Pacana-kaldera pereme (vastag vonal) és az Atana-ignimbrit 
elterjedésének határa (nyilak) az űrfelvételen

AZ IGNIMBRIT ESETE A HELYESÍRÁS-ELLENŐRZŐVEL

A kétrészes cikk önmagában is nyelvtörő kulcsszava, az ignimbrit több ízben szerepel 
szóösszetételekben is, ami föladta a leckét a szerkesztőnek. Az internetes helyes-
írás-ellenőrző program sem boldogult velük, mindegyiket ismeretlennek tartotta, 
s helyettük a következő javaslatokat ajánlotta:  
ignimbritkitörés: érzelemkitörés
ignimbritképződés: gennyképződés
ignimbritlepel: cigányteleppel
ignimbritleplek: emberietlenek
ignimbritplató: ionimplantáció
ignimbrittakaró: brigantiit-takaró, takargatnivaló
ignimbritréteg: brigantiit-réteg, tengeribetegség



Sokáig e kaldera helyzete bizonytalan 
volt, mert közepéről tekintve egyál-
talán nem egyértelmű, hol is húzó-
dik. Mindezt nehezíti, hogy számos 
andezit- és dácit-összetételű lávakő-
zetekből álló hegylánc is átfut a terü-
leten, melyek helyzete a terepi megfi-
gyelések alapján nehezen volt azono-
sítható. Ezen csak az elmúlt harminc 
év fejlődése változtatott, amikor az 
újabb és újabb űrfelvételek egyre jobb 
felbontása lehetővé tette, hogy távér-
zékelési módszerekkel az amúgy akár 
száz kilométeres távolságra lévő kőze-
tek esetleges rokonságát felismerjük. 

Manapság már egyetértés van ab-
ban, hogy ezen a területen egy leg-
alább 60 kilométer hosszú és 35 kilo-
méter széles (!), elég bonyolult határvo-
nalú kaldera található. Felszíni határ-
vonalának meghúzása nehéz, mert az 
egykori kalderaperemi vetőket a kal-
derából kiindult ignimbrit „nyelvei” 
gyakran befedik, szinte lehetetlenné 
téve a morfológiai felismerést. Szá-
mos helyen azonban a kaldera hatá-
rán akár 1000 méteres szintkülönb-
ség is mérhető, ami egyértelműen 
jelzi, hogy egy hatalmas kalderáról 
van szó. A La Pacana keleti oldalán 
több helyen is jól látható a kalderape-
rem, melyen a kaldera legnagyobb 
térfogatú ignimbritje települ. 

Csapóajtó forgópánttal
Az Atana-ignimbrit 4 millió éve szü-
letett, és össztérfogata 2500 köbkilo-
méter, ha a kalderában és a kaldera 
körül felhalmozódott ignimbrit tér-
fogatát adjuk össze. Ez a térfogat az 
Atana-ignimbritet a világ egyik leg-
nagyobb térfogatú ignimbritjévé teszi. 
Keletkezése egy „csapóajtószerűen” 
beszakadó kalderával hozható kapcso-
latba. A La Pacana-kaldera talpa 
északon mint egy „forgópánt” men-
tén omlott össze. Ennélfogva a kal-
dera medencéje délen a legmélyebb, 
míg északon szinte alig volt bezökke-
nés, ismét csak megnehezítve a kal-
deraszerkezet határának pontosítását. 

A La Pacana-kaldera kutatásai arra is 
rávilágítottak, hogy maga a kaldera 
valójában egy fészekszerűen kiala-
kult, egymásba ágyazódó kaldera-
rendszer, igen bonyolult kalderape-
remmel. A legelső kitörések a legújabb 
kutatások alapján körülbelül 5,6 millió 
éve történtek, melyek a Tara-ignimbritet 
szülték és az főleg a kaldera északkeleti 
részén töltötte fel a születő kaldera kö-
rüli térséget. A kaldera keletkezésének 
legfontosabb kitörései hozták létre a két 
legnagyobb térfogatú ignimbritleplet. 
Közülük a 4–5 millió éve született 
Toconao alapvetően horzsakőben gaz-
dag, de kristályokban szegény riolit-
összetételű ignimbrittel, míg a fiata-
labb, 4 millió éves Atana kristályokban 
sokkal gazdagabb, dácit-összetételű 
ignimbrittel fedte be a környéket.

A kalderarendszer működése e hatal-
mas ignimbritkitörések után sem feje-
ződött be. Egyrészt számos dácitos lá-
vadóm emelkedett a magasba a kaldera 
belsejében, illetve peremén, másrészt az 
újratöltődő magmakamra feszítő erejé-
től a kaldera belseje részben kilökődött, 
jelentős morfológiai elemekkel tarkítva 
az újfent kialakult kalderabelsőt. Érde-
kes módon, a mai kaldera belsejében 
több kisebb térfogatú ignimbrit is felis-
merhető, melyek egyértelműen a fő 
ignimbritleplekre települnek, így 
azoknál fiatalabbak – ezeknek az 
ignimbriteknek a forrása nehezen 
rekonstruálható. A kaldera belsejében 
található egy majdnem 3 kilométer át-
mérőjű tufagyűrű, a Corral de Coquena, 
melyet egy erősen összesült riolit 
lávafröccssánc vesz körül (lásd cikkünk 
1. részét! – A szerk.). E különleges vul-
kán jelenleg intenzív kutatás témája, 
mert eredete egyáltalán nem tisztázott.

Párhuzamok
Az Andok középső részének hatal-
mas kalderái és az azokból kiinduló 
ignimbritek – láthattuk – a terület 
morfológiáját módosító, alkotó elemek. 

Ha figyelembe vesszük, hogy egy-
egy ilyen ignimbritkitörés viszonylag 
rövid idő alatt produkált akár több 
száz köbkilométernyi vulkáni anya-
got, akkor annak pusztító erejére 
nem kell magyarázatot adni. Úgy tű-
nik, a terület földtörténetében a mio-
cén és pliocén kor lehetett a legmeg-
határozóbb, ignimbriteket és mega-
kalderákat létrehozó időszak. 

Mivel egy-egy ilyen kitörés kataszt-
rofális tájképformáló erejű, jó lenne 
tudni, hogy milyen geológiai folya-
matok állhattak a háttérben, amikor 
egy-egy ilyen ignimbritkitörés létre-
jött. A La Pacana-kaldera arra is rávi-
lágított, hogy egy ilyen megakaldera 
születése akár évmilliókat is átölelő 
időtartományba tehető, még akkor is, 
ha az egyedi ignimbritlepleket létre-
hozó kitörések időtartalma napokban 
mérhető.

A középső Andok ignimbrit-
lepleihez hasonló képződmények – 
valószínűleg hasonló léptékben – 
a Pannon-medence miocén korában is 
születtek. A mai Bükkalja talán az 
egyik legszebb terület Magyarorszá-
gon, ahol még az Atana-ignimbrit 
tájképformáló jellegéhez hasonló fel-
színformák is felismerhetők a Bogács 
környéki feltárásokban és dombso-
rokban, melyeket a rejtélyes, bevájt 
fülkéik miatt kaptárkő néven ismer 
mindenki.

Németh Károly geológus
Massey Egyetem, Új-Zéland

Az Atana-ignimbritréteg felszíne 
a szélbarázdákkal

A Lascar-vulkán kúpja az Atana-ignimbriten ül
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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A C-vitamin hiánya okozta, 
rendkívül súlyos, vitaminpót-
lás nélkül néhány hét alatt ha-

lállal végződő betegséget már az ókor-
tól ismerjük. Megtizedelte a keresztes 
háborúk résztvevőit (IX. Lajos is ebben 
halt meg), a hajózás hőskorában pedig 
teljesen hétköznapi volt. A gyakran hó-
napokon, vagy akár éveken át tartó 
utak során, főként a matrózokat olcsó, 
energiában ugyan gazdag, de gyakorla-
tilag minden friss zöldséget nélkülöző, 
kétszersültből és sózott húsból álló ét-
renden tartották. A XVIII. századra a 
helyzet olyannyira súlyossá vált, hogy 
az angol haditengerészetnek sok száz 
férőhelyes kórházai voltak a nagyobb 
kikötőkben, ahol a hazatérő, skorbuttól 
szenvedő katonák és matrózok lába-
doztak. Többen haltak meg skorbut 
miatt, mint tengeri csatákban, hajó-
törésben, viharokban és minden más 
betegségben együttesen. Csak becs-
lések vannak arra, hogy a nagy fel-
fedezések korszakában, 1500-1800 
között mennyi embert vitt el, a skor-
but valószínűsített áldozatainak száma 
akár kétmillió is lehetett. A nagy hajó-
utak túléléséhez igen nagy szerencse 
kellett, vagy olyan útvonal, ahol gyak-
ran tudtak friss élelmiszert beszerezni 
a partokról. Kevés hajóskapitány 

S K O R B U T

HONNAN HOVÁ?

mondhatta el magáról, hogy nem ta-
rolta le a legénységét a skorbut. 
George Anson négy éves Föld kö-
rüli útjára 1955 fős legénységgel 
indult, és csupán 145 tért közülük 
haza –mindössze négy fő halt meg 

ellenségeskedés során – a többiek 
legnagyobb részét a skorbut vitte el. 
A hétéves háború során 184 889 ten-
gerész veszett oda, közülük csupán 
1512 halt meg csatákban, a többiek 
betegség, jórészt skorbut miatt. 
Magellán a legénysége 80%-át veszí-
tette el a „tengeri pestis” miatt.

Lind kísérlete
A C-vitamin felfedezése előtt csak talál-
gatták, mi lehet az oka. Arra sokan rá-
jöttek, hogy az étrenddel összefügghet, 
ám a megoldását nem mindig jó mód-
szer jelentette. Használtak ecetet, higí-
tott vitriolt, és hasonlóan hajmeresztő 
dolgokat. Hiába voltak pozitív példák, 
ezekről vagy nem volt tudomásuk az 
angoloknak, vagy egyszerűen a tekin-
télyelvű orvoslás miatt félresöpörték a 
józan megoldási javaslatokat. Aztán 
valóban jó megoldás született rá, és bi-
zonyította is egy fiatal, skót származá-
sú orvos, James Lind. Ő végezte el 
1747-ben a ma már alapvető gyógysze-
részeti protokollnak számító klinikai kí-
sérletek elődjét: a skorbutos tengerészeket 

A skorbut, mielőtt az okát felismerték volna, rettegett és főként a hajósok körében gyakori 
betegség volt. Az adatokból úgy tűnik, ismét gyarapodnak az esetek.

Henry Walsh Mahon hajóorvos 1841-es rajza a skorbut tüneteiről, a Barrosa nevű, ekkor 
Angliából Ausztráliába fegyenceket szállító hajóról (FORRÁS: THE NATIONAL ARCHIVES UK)

James Lind citromlével etet egy skorbutos matrózt
(FORRÁS: US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE) 
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keresésére indított útján. Bár a növények 
nem bírták a körülményeket, azonban a 
fakó, de zsenge hajtásokat, csírákat így 
is megették, a legénység pedig a sarkvi-
déki szigeteken a nyári időszak során a 
vadsóskát szedte és ette skorbut ellen. 
A hajókon citromlevet, zöldséglevest, 
savanyúságokat, gyümölcsbefőttet, tu-
ja-szirupot is adtak orvosi javaslatra a 
skorbut tüneteit mutatóknak, ezek per-
sze erősen korlátozott hatásúak voltak, 
a konzervált leves vagy a befőttek nem 
sok vitamint őriztek meg, s a hordók-
ban tárolt citromlé is fokozatosan elve-
szítette a hatását. Egy skorbuttal ágy-
nak esett tüzért a zsázsa friss csíráival 
kezelte ki Parry hajóorvosa a skorbut-
ból, és a katona a kezelés nyolcadik 
napján már újra munkaképessé vált. 

A tengeri pestis visszatér
A citrusfélék, zöldségek óvó hatását 
azonban a XIX. század végére valami-
ért elfeledték, s újból elkezdte áldozata-
it szedni a skorbut. Mire az Antarktisz 
meghódítására sor került, valószínűleg 
a citromlé elkészítése és tárolási körül-
ményei által előidézett változások mi-
att, sok esetben jelentősen csökkent a 
vitamintartalom, eltűnt a hatás, így el-
hagyták az ellátmányból. Ennek „kö-
szönhetően” számos sarkkutató szen-
vedte meg a betegséget, például Scott és 
csapata is. 1902-ben, a Déli-sark eléré-
sére irányuló első próbálkozása során 
Shackleton lett skorbutos, és Scott őt hi-
báztatta, amiért akkor nem sikerült el-
érniük a sarkot. Scott még úgy hitte, 
hogy az ellátmányban lévő konzerv hús 

romlott meg, így az Antarktiszon telelő 
csapatával fókavadászattal egészítették 
ki az élelmüket – szerencséjükre a fóka, 
főként a máj, megfelelő mennyiségű 
C-vitamint nyújtott, így a betegek 
helyrejöttek. Nemcsak a sarkvidéke-
ken, vagy a hajóutakon szedte áldozata-
it a skorbut a XIX-XX. század forduló-
ján, hanem a szárazföldön is, az elégte-
len táplálkozás miatt. Különösen azokat 
a szegény rétegeket sújtotta, akik város-
lakóként nem rendelkeztek kertekkel, 
így esélyük sem volt például maguk 
termelte zöldségek fogyasztására, 
vásárolni pedig nem tudtak. 

A XXI. században három oka lehet 
annak, ha valaki skorbuttal kerül kór-
házba. Vagy valamilyen súlyos táp-
anyag-felszívódási zavarban szenved, 
vagy különösen előnytelen étrenden él 
(akár divatból, akár rossz szokásból, 
akár valamilyen pszichés okból, pl. étel-
fóbiákból adódóan), vagy igen szegény. 
Ez utóbbira nemcsak a fejlődő orszá-
gokban, vagy a menekülttáborokban 
találhatunk rá, egy kiragadott pél-
dát az USA Massachusetts államá-
nak Springfield városa egészségügyi 
központja adott: 2010-2015 között 
legalább 30 skorbutos eset fordult elő a 
város legszegényebb lakói körében. 
Nagy Britanniában is emelkedést mu-
tat az esetszám, 2010-ben 82 fő, míg 
2018-ban már 167 fő került kórházba 
skorbuttal az egészségügyi szolgálat 
adatai alapján. Az extrém módon 
egészségtelen étrendre sokan már gye-
rekkorban rászoknak, s innentől kezd-
ve, még ha anyagi akadályai nincsenek 
is a helyes étkezésnek, a minőségi alul-
tápláltság többek közt skorbuthoz is 
vezethet. A modern korban ennek 
már nem szabadna előfordulnia, 
ahogy más táplálkozási eredetű hiány-
betegségeknek sem. 

Landy-Gyebnár Mónika

csoportokba osztotta, s különböző sze-
rekkel kezelte őket.  A matrózok egy 
része a „hagyományos” módszerek 
alapján vitriolt, ecetet, tengervizet, 
hashajtót, vagy pedig narancsot és cit-
romot kapott étrendkiegészítőként. 
Az a két tengerész, aki gyümölcsöt ka-
pott, gyors javulásnak indult, egyikük 
olyannyira, hogy a maradék matrózok 
ápolásában is részt vett már a kezelés 
hatodik napján. Közel öt évtizednek 
kellett még eztán eltelnie, ám 1790-től 
az Admiralitás igyekezett citrusfélék le-
vével kiegészíteni a tengerészek napi 
adagját, 1795-1814 között 1,6 millió gal-
lon (kb. 7,3 millió liter) citromlevet vá-
sárolt, ennek köszönhetően 1806-1810 
között a legnagyobb skorbutkórházuk 
mindössze két beteget kellett kezeljen. 

Ez sem volt a hosszú utakra teljesen tö-
kéletes megoldás, hisz a lé tárolás közben 
jelentősen veszít a vitamintartalmából, és 
az se volt mindegy, hogy milyen citrus-
féléből készült. Azonban a citrussal ete-
tett-itatott tengerészek tették lehető-
vé, hogy a britek blokád alá vonják a 
napóleoni háborúk idején a francia ki-
kötőket – a brit hadihajók hosszú hó-
napokat tölthettek a tengeren anélkül, 
hogy el kellett volna hagyniuk az őr-
helyeiket, mert a legénység időközben 
elfogyott a skorbut miatt. Ha nincs 
Lind és a kísérlete, nem biztos, hogy a 
napóleoni háborúk úgy végződtek 
volna, ahogy a történelemből ismerjük.

Parry, aki 1820-ban még tudta, hogy a 
friss zöldség életmentő, a hajóján mus-
tárt, zsázsát, retket, borsót és hagymát 
próbált termelni az Északnyugati-átjáró 

Scott 1901–1904-es expedícióján fókahússal váltották fel a konzervet, 
ennek köszönhetően gyógyultak ki a skorbutból. E. A. Wilson festménye. 

(FORRÁS: OTAGO UNIVERSITY RESEARCH HERITAGE)

A szubantarktiszi szigeteken élő Kerguelen-
káposztát (Pringlea antiscorbutica) Cook 

hajóorvosa fedezte fel és skorbut elleni zöld-
ségként aztán évszázadokon át fogyasztották 

(FORRÁS: WIKIPEDIA)



ÓRAMUTATÓ

1358   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/43

A z első daloló toronyórák a Né-
metalföldön jelentek meg a 
XVI. században, itthon egy 

1700-as évek második felében Nagy-
szebenben épült szerkezetről van tudo-
másunk.  A harangok számának növe-
lésével egyre bonyolultabb dallamok is 
megszólalhattak. A ma divatos torony-
zene hangszere többnyire szintetizátor, 
de mindenképp a harangjáték leszár-
mazottjának tekinthető. Néhol a szer-
kezet kiegészült a zenével együtt meg-
jelenő, felvonuló bábokkal. Az így ki-
alakított órajátékok idegenforgalmi 
látványosságnak sem utolsók. 

Újabban a harangjáték mellől el-elma-
rad az óra, illetve ott van az, csak rejtve. 
Nincs publikus számlapja, és az órákat 
sem üti el, viszont a felcsendülő külön-
böző dallamok tudatják a pontos időt az 
arra járóval. Ilyen e havi cikkünk tár-
gya is, a veresegyházi Harangos kút. 

NÉMA HARANGJÁTÉK
Amíg csupán a tehetősebbek engedhették meg maguknak óra beszerzését, a toronyórák jelezték az idő 
múlását a köznép számára. Csakhogy egy sűrűbb településen nem mindenhonnan esett rálátás a 
templomra vagy a városházára, távolabbról pedig – okuláré híján – csak a sasszeműek tudták leolvasni 
a pontos időt. Logikus fejlesztés volt az óra kiegészítése egy ütőszerkezettel, ami először csak az 
egész órák számát jelezte, továbbfejlesztése viszont más hangon a negyedeket is elütötte. Így épüle-
ten belül, sötétben vagy ködben is értesülhettünk az idő múlásáról. Persze csak kellő figyelemmel, a 
készületlen hallgató, ha lemaradt az első néhány óraütésről, máris téves adathoz jutott. A félreérté-
sek elkerülése érdekében vezettek be többfelé egy rövid figyelemfelhívó harangozást az időjelzés 

előtt, később már egy rövid dallamot is eljátszottak. Ez lett a harangjáték.

Pontosabban ilyen volt. Sajnos hiába 
várjuk, hogy óránként megcsendüljön 
a táltosfa ágain függő precízen han-
golt tucatnyi harang (az ilyenek elké-
szítésére csupán néhány vállalkozót ta-
lálni az egész világon), a számítógép-
vezérelte dinamikus ütőszerkezetek 
hónapok óta nem kongatnak. Persze 
nem akarunk vészharangot kongatni, 
hiszen – mint azt a „harangozó fát” 
gondozó helyi művelődési központ 
igazgatójától megtudtuk – elkezdték 
az elromlott szerkezet megújítását. 
Reméljük, hamarosan ismét megszó-
lal a némán is megkapó, a képzőmű-
vészek és mérnökök harmonikus 
együttgondolkodását hirdető alkotás. 
Ha az ágak közt elsuhanó szomorú 
angyal arcára nem is, a járókelőkére 
minden bizonnyal mosolyt csal majd a 
felcsendülő muzsikával.

J.S.A.
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Az idén 150 éves Földtani Inté-
zet részére adandó hidrogeo-
lógiai adatszolgáltatást már 

1913-tól törvény szabályozta. 1933-
ban született meg az a rendelet, amely 
minden artézi kút fúrását az intézet 
szakvéleménye alapján kiadott enge-
délyhez kötötte. Ekkor, az 1930-as 
évek elején indult el a hidrogeológiai 
adatok megyénkénti és azon belül 
községenkénti összegyűjtése is. Az ad-
dig lemélyített fúrások adatait Schmidt 
Eligius Róbert rendezte egybe és tette 
közzé. Ez az összefoglaló munka hívta 
fel a figyelmet a mélységi vizek hő-
mérsékletében megmutatkozó ano-
máliákra, valamint a vizek egyes al-
földi tájakon való gáztartalmára is.

A második világháború a vízföldta-
ni kutatásokat is visszavetette, csak 
1950-ben indult el a Földtani Intézet-
ben a síkvidékek 1:25 000-es méret-
arányú földtani felvétele, amely kiter-
jedt a talajvíz szintjének észlelésére és a 
talajvíz minőségének megállapítására 
is. E célból minden kutat kataszterbe 
vettek. Megmérték mélységüket, víz-
szintjüket, vízhőmérsékletüket és egy 
részükből vízmintát is vettek elemzés-
re. Körülbelül 80 900 négyzetkilomé-
ternyi területről 1 030 042 ásott kút és 
15 965 artézi kút került a kataszterbe 
1956-ig, s térképen jelölték a helyüket. 
Az adatok gyűjtése később is folytató-
dott, 1960-ig újabb 166 131 ásott kúttal 
bővült a jegyzék, elsősorban Budapest 
és környéke területéről. Ezzel a talaj-
víz-térképezést és az ásott kutak össze-
írását az ország síkvidéki területein 
teljes egészében elvégezték. 

VÍZMEGFIGYELÉS 
– SZORGOS 

ADATGYŰJTÉSSEL 
A Földtani Intézetben a gyakorlati vízföldtani kutatások már az első igazgató, Hantken Miksa vezeté-
se alatt megindultak, a hidrogeológiai adatok szisztematikus gyűjtése azonban csak a két világhábo-
rú között kezdődött el. Ennek egyik folyománya az 1962-ben megjelent Magyarország Vízföldtani Atlasza 

című kiadvány, amely máig alapműnek számít.

Az 1960-as évek elején az artézi 
kutak kataszterét is kiegészítették a 
hiányzó kutakkal, s az így kapott 
eredményből a Vízföldtani Osztály 
– Schmidt Eligius Róbert vezetésé-
vel – megszerkesztette Magyarország 
Vízföldtani Atlaszát. Az 1962-ben 
megjelent atlaszhoz kiadták a hozzá 
tartozó szöveges és táblázatos magya-
rázó kötetet is: Vázlatok és tanulmányok 
Magyarország vízföldtani atlaszához.

A 73 térképet tartalmazó atlasz 
Magyarország 1:1 000 000-s méret-
arányú hegy- és vízrajzi térképével kez-
dődik, majd a vízföldtani kutatásokhoz 
fontos földtani térképek következnek. 
Például: Magyarország fontosabb ho-
mokos-kavicsos törmelékkúpjainak, il-
letve a fontosabb vízadó rétegeknek, 
rétegösszleteknek, képződményeknek 
fekü- és vastagságtérképei. A hazánk 
vízföldtani tájegységeit bemutató tér-
kép után kaptak helyet a mélységi vizek 
kémiáját, a rétegvizek vastartalmát 
és keménységét bemutató térképek. 
A következő öt térkép az artézi vizek-
kel, a hévízfeltárási lehetőségekkel, 

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

valamint hazánk ásvány- és gyógyvi-
zeivel foglalkozik. Végül hegyvidéke-
ink átnézetes vízföldtani térképei, va-
lamint Budapest vízföldtani térképei 
zárják a kötetet.

Az atlaszból kiválasztott térkép a 
hazai rétegvizek keménységét mutatja 
be vízföldtani tájegységekre bontva, 
mélység szerint. A térképen a külön-
böző színnel jelölt, számozott területek 
Magyarország vízföldtani tájegységeit 
jelzik. A körök, körgyűrűk egy-egy 
adott mélységintervallumból szárma-
zó vizek összes keménységét mutat-
ják. Például a legbelső, legkisebb kör 

Mintavétel természetes vízfolyásból. 
A képen: Szőcs Teodóra és Bartha András.

Ha kemény a víz
A vízkeménység a vízben oldott ásványi anyagok mennyisége. A változó keménységet 
a kalcium-, illetve magnézium-hidrogén-karbonát (Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2) mennyi-
sége okozza. Ezek forralással csökkenthetők, mivel ilyenkor vízben oldhatatlan karbo-
nátok formájában (CaCO3), ismertebb nevén mint vízkő kiválnak. Az állandó kemény-
séget a szulfátok és kloridok okozzák, melyek hő hatására sem válnak ki. A keménysé-
get általában keménységi fokban határozzák meg. Magyarországon többnyire a német 
keménységi fokot használják, melynek jele nk°, de használatos még a francia kemény-
ség (fk°), illetve az angol keménységi skála (ak°) is. 1 nk° keménységű az a víz, mely 
10 mg/l kalcium-oxiddal (CaO) egyenértékű kalcium- és/vagy magnéziumiont tartal-
maz. A 0–4 nk° keménységű víz nagyon lágy, a 4–8 közötti lágy, 8–18 között közepesen 
kemény, 18–30 között kemény, 30 felett pedig nagyon kemény vízről beszélünk. 
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a felszíntől 100 méteres mélységig 
található vizek keménységét, az ezt kör-
bevevő körgyűrű a 100–200 méter kö-
zötti mélységben található vizek ugyan-
ezen tulajdonságát mutatja. A körcikkek 
színe pedig az adott mélységből szárma-
zó vizek német keménységi skála szerin-
ti százalékos eloszlását adja meg.

Például a 40-es számmal jelölt, barná-
val színezett Zagyva–Tisza-süllyedék 
nevű vízföldtani tájegységre az jellem-
ző, hogy a felszín közelében a sötétebb 
kékkel jelzett kemény (18-asnál na-
gyobb német keménységi fokkal jel-
lemezhető) és meglehetősen kemény 
(12–18-as keménységi fokú) vizek 
dominálnak. 200 méter mélyen 
azonban sokkal lágyabbak a vizek, 
300–400 méter között pedig már kö-
rülbelül a 80 százalékuk 0–8-as ke-
ménységgel jellemezhető lágy víz.

A magyarázó kötetben a kemény-
ségre vonatkozó adatokat így foglalják 
össze a szerzők: „…ivóvízellátási célra az 
ország túlnyomó részén kielégítő kemény-
ségű mélységbeli vizet lehet feltárni, s csak 
igen kis területen nincs lehetőség arra, hogy 
30–40 nkf.-nál lágyabb vizet lehessen 
nyerni. A legnagyobb ilyen összefüggő te-
rület Kalocsa környéke és az ettől délre eső 
terület, ahol a mélyebb rétegek vizét túlsá-
gosan nagy sótartalmuk miatt nem lehet 
ivóvízként felhasználni, így meg kell elé-
gedni a 80 m-nél sekélyebb kutak 30–40 
fokos, igen kemény vizével.

Túlságosan kemény (20–30 nkf.-ú) a 
víz Székesfehérvárott és a Váli-völgy-
ben, továbbá Szerencstől északra (rio-
littufákból fakadó, 40–45 nkf.-ú víz). 

E helyeken a nagy agresszivitás is rontja 
a víz minőségét (vasasodás). A túlságosan 
lágy ivóvizet nálunk a lakosság általában 
nem kifogásolja, tehát a kis keménységű vi-
zek jól használhatók. (…)

Térképi ábrázolásaink az első kísérletet 
jelentik a mélységbeli vizek kémiai térké-
pének összeállítására. Sem táblázataink, 
sem térképeink nem alkalmasak még ar-
ra, hogy kútfúrás tervezése esetén bizto-
san tájékoztassanak a víz várható vegyi 
összetételéről. Közelítő prognózist a mai-
nál több vízkémiai adat birtokában is 
csak kisebb és zavartalan településű terü-
letekre vonatkozóan lehet adni. Ehhez 
azonban még szorgos adatgyűjtés és rész-
letes kiértékelő munka szükséges.”

E szorgos adatgyűjtést és részletes ki-
értékelő munkát időlegesen megaka-
dályozta, hogy röviddel az atlasz meg-
jelenése után, 1963-ban a Vízföldtani 
Osztályt – amely addig a hidrogeoló-
giai kutatások országosan kiemelt 
helyszíne volt – megszüntették. Az in-
terregnum szerencsére nem sokáig 
tartott, az 1970-es évek elején újra-
élesztették az osztályt, az máig az or-
szágos kutatások egyik kulcsszereplő-
je. Vezető szerepet kapott például a 
Dunántúli-középhegység karsztvíz-
földtani vizsgálatában, amelynek célja 
a bányászatot támogató intenzív víz-
termelés leállítását követő folyamatok 
modellezése volt. Az 1982-ben indult 
kisalföldi térképezéshez kapcsolódó 

vízföldtani kutatás kiemelkedő jelen-
tősége pedig, hogy a Szigetközben ek-
kor végzett vizsgálatok még a na-
gyobb arányú vízügyi beavatkozások 
előtti állapotokat rögzítették. 

A rendszerváltást követően megso-
kasodtak a környezetvédelemmel 
kapcsolatos vízföldtani feladatok is. 
Ilyenek voltak például az atomerőművi 
radioaktív hulladékok felszín alatti el-
helyezésére irányuló tervek vagy a 
dél-alföldi arzénes vizek kutatását cél-
zó program. A 2000-es évektől kezd-
ve pedig egyre több kutatás zajlik a 
hévízhasznosítás terén. Utóbbira példa 
a T-JAM, amelynek keretében az inté-
zet a szlovén földtani intézettel közösen 
a geotermikus hasznosítások számba-
vételével, a hévízadók értékelésével és a 
közös hévízgazdálkodási terv előkészí-
tésével foglalkozott a Mura–Zala-me-
dencében. A Transenergy projekt már 
Szlovénia, Ausztria, Magyarország és 
Szlovákia határokkal megosztott 
geotermikus erőforrásait vizsgálta. 
A most záródó DARLINGe projekt 
pedig a Pannon-medence déli ré-
szén, a határokkal megosztott geo-
termikus erőforrások közös felméré-
sét és értékelését végzi hazánk déli 
szomszédaival közösen.

A Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat működteti az Országos Felszín 
Alatti Vízmeg figyelő-Hálózatot is. 
A hálózatba tartozó kutak egy része 
több mint 50 éves adatsorra vezethe-
tő vissza. A monitoring-rendszer az 
ország legfontosabb régióiban szol-
gáltat információt a felszín alatti vizek 
állapotáról. A megfigyelések vala-
mennyi víztípusra (talajvíz, rétegvíz, 
karsztvíz) kiterjednek. Ez a vízmegfi-
gyelő-hálózat a rendszeres és megbíz-
ható észleléseknek, a feldolgozott és 
értékelt adatoknak köszönhetően 
napjainkban az ország egyik leg-
fontosabb vízszintészlelő-hálózat 
részének tekinthető. A vízgazdál-
kodás gyakorlati feladatainak meg-
oldásához is szolgáltat nélkülözhe-
tetlen adatokat, amelynek eredmé-
nyeként – hidrogeológiai szem-
pontból – Alföldünk a világ egyik 
legjobban ismert fiatal üledékes me-
dencéjének tekinthető.

BaBinszki Edit

A rétegvizeink keménységét bemutató térkép – a sorozat előző részeiben 
megjelentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható a https://map.

mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

A Földtani Intézet T-JAM projektjének egyik eredménye: térkép a hőmérséklet-eloszlásról
 1000 méter mélységben a felszín alatt, a Mura–Zala-medencében

(ILLUSZTRÁCIÓ: MFBSZ GYŰJTEMÉNYE)



– A szívinfarktus és a sztrók (stroke) 
előszobájának tekinthető érelmesze-
sedés idősebb korban szinte minden-
kit fenyeget. Mennyivel visz köze-
lebb e népbetegség okainak megérté-
séhez a kardiovaszkuláris kalcifiká-
ció folyamatának molekuláris szintű 
vizsgálata?
– A kardiovaszkuláris kalcifikáció-
nak két fő formája van. A média 
kalcifikáció, melynek során az erek 
középső rétegében gyűrűszerűen, az 
ér teljes keresztmetszetében figyel-
hető meg a csontszerű anyag lerakó-
dása. Ez a típusú kalcifikáció jellem-
zően krónikus veseelégtelenségben 
szenvedő betegekben figyelhető meg. 

Többeket érint az intima kalcifiká-
ció, mely az erek belső felszínén az 
érelmeszesedéses léziók (sérülések) 
környékén foltokban jelenik meg. 
Az intima kalcifikáció egyes típusai 
rontják az érelmeszesedéses plakk 
stabilitását, így a kalcifikációval 
komplikált érelmeszesedéses léziók 
ruptúrája, azaz szakadása gyako-
ribb, ami kardiovaszkuláris ese-
ményt, vagyis sztrókot, infarktust 
idézhet elő.  

A vaszkuláris kalcifikáció molekulá-
ris szintű kutatását hosszú időn keresz-
tül hátráltatta az a tévhit, hogy passzív 
folyamatnak tekintették. A kalcifiká-
ció és a megemelkedett szérum foszfát 

szint közötti összefüggés régóta is-
mert, így azt gondolták, hogy az old-
hatatlan foszfátsók rakódnak le az ér-
falban. Az elmúlt 25 év kutatási ered-
ményei azonban rávilágítottak arra, 
hogy a kalcifikáció az érfalat alkotó 
simaizomsejtek aktív részvételével 
zajlik. Ennek a folyamatnak a közel-
múltban számos aktivátorát és inhibi-
torát azonosították. 

Az iniciátorok között egyértelműen 
ott van a foszfát és a kalcium, illetve, 
ennek a kettőnek az együttes meg-
emelkedése, ami különösen veseelég-
telenségben szenvedőknél nagyon jel-
lemző, de ott van glükóz, illetve né-
hány szteroid, például, a glüko-
kortkoidok családja is. Mi azt kutatjuk, 
hogy a szervezet saját mechanizmusai 
közül melyek azok, amelyek elősegí-
tik, és melyek, amelyek gátolják a 
kalcifikációt. Ezek feltárása pedig 
közelebb visz a kalcifikáció oki 
gyógymódjának megtalálásához, 
mert segít megérteni, hogy melyek 
azok a lehetséges támadási pontok, 
ahol sikerrel lehet gátolni a folyamatot. 
– Az újabb kutatások azt is bebi-
zonyították, hogy a kardiovasz-
kuláris kalcifikáció során az ér 
simaizomsejtjei csontképző sejtekké 
alakulnak. Hogyan lehetséges ez?
– Ez a korábbi elképzeléseink tükrében 
valóban meglepő, hiszen, a sejtek dif-
ferenciálódását évtizedekig egyirányú 
folyamatnak feltételezte a tudomány. 
Úgy képzeltük, hogy a totipotens 

H I F 1  A L FA  F E L E L H E T  A  K Ó R O S  S E J T A N YA G C S E R É É R T

CSONTSEJTEK 
AZ ÉRBEN!

Jeney Viktória beszélgetésünk elején mindjárt leszögezi, ő vegyész, nem orvos-
kutató, viszont orvosi témán dolgozik: az érelmeszesedésként ismert kardiovasz-
kuláris kalcifikáció molekuláris hátterét vizsgálja a Debreceni Egyetem 
Molekuláris Medicina Kutatóközpontjában. Eddigi kutatásai alapján úgy véli, a 
kóros folyamat elindításáért egy oxigénhiányos állapotban aktiválódó HIF1 alfa 
a felelős, amely anyagcsere-változást indukálva járul hozzá az ér simaizomsejt-
jeinek csontsejtté alakulásához. Ha állítását sikerül bizonyítani, új utak nyílhat-

nak a súlyos következményekkel fenyegető betegség gyógyításában.
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– Egyelőre igazából nincs rá jó vála-
szom. Az megalapozottan állítható, 
hogy a simaizomsejtek plaszticitásá-
nak védőfunkciója van olyan esetben, 
amikor az ér legbelső részét képező, 
endotél sejtek védelmében fibrózus 
sapkát hoznak létre. Így stabilizálják a 
plakkot, hogy megakadályozzák an-
nak kiszakadását. Ez a fajta plasztici-
tás tehát érthető. A csontirányú plasz-
ticitásra azonban ésszerű magyaráza-
tot – olyan tényezőt, ami azt monda-
ná, hogy ez jó, valamilyen módon 
hasznos a szervezet számára – még 

mindenre képes őssejtből pluripotens 
sejtek képződnek, majd  a csökkent ké-
pességű sejtekből lesznek a végén a dif-
ferenciálódott sejtek, amelyeknek sorsa 
elhatároztatott, már nincsenek további 
differenciálódási képességei.  A nem túl 
távoli múltban azonban kiderült, hogy 
visszafelé irány is létezik: nemcsak, 
hogy mesterségesen indukálhatunk ős-
sejt jelleget specifikusan differenciáló-
dott sejtekben, de létezik transzdiffe-
renciálódás is, amikor egy differenciált 
sejt egy másik differenciált sejtté alakul 
át, és annak a fenotípusát – tulajdonsá-
gait – fogja hordozni.  Az is kiderült, 
hogy ez a képesség különösen jellemzi 
az ereket alkotó simaizomsejteket, 
amelyek nemcsak funkciójuknál fogva 
nagyon rugalmasak, de plasztikusak is, 
vagyis, képesek több irányba átalakul-
ni, transzdifferenciálódni. Lehet belő-
lük falósejt makrofág, de lehet csont-
sejtszerű sejt is. 
– Felvetődik a kérdés, hogy miért 
csinálja ezt a szervezet? Ez majd-
nem öngyilkos reakció. Miért reagál 
így, ilyen drasztikusan a számára 
kedvezőtlen hatásokra?

nem találtam. Mindezek ellenére fel-
tételezem, hogy lennie kell valamifé-
le olyan hasznának, amit egyelőre 
nem ismerünk.  De az sem teljesen vi-
lágos, hogy miért tartja meg a 
simaizomsejt a plaszticitását olyan mér-
tékben, hogy képes legyen viszonylag 
egyszerűen egyik sejttípusból a má-
sikba átalakulni. Ez egy másik fontos 
kérdés amit tisztázni kell. 
– Egy közelmúltban publikált köz-
leményük szerint – amire alapozva 
egy öt évre szólóan 150 millió forint 
kutatási pénzt jelentő Lendület pá-
lyázatot is elnyertek – szoros össze-
függést találtak a hipoxia, oxigén-
hiány és a simaizomsejtek csontkép-
ző sejtekké történő átalakulásának 
megindulása között. Mi a felfedezé-
sük lényege? 
– A kutatócsoportunkhoz köthető 
felfedezés az, hogy a hipoxia önma-
gában elég a simaizomsejtek oszte-
oblaszt csonttermelő sejtirányú dif-
ferenciálódásának elindításához. 

Az oxigénhiányos állapotra adott 
sejtszintű választ a HIF1 transzkrip-
ciós faktor szabályozza, melynek 
oxigén érzékelő egysége a HIF1 alfa 
alegység. A HIF1 aktiváció célja a 
hipoxiás körülmény sejtszintű és 
szisztémás túlélése, melynek érdeké-
ben számos folyamat elindul. E vá-
lasz része például az, hogy a sejtek 
energiatermelése az alacsonyabb oxi-
génigényű útvonalak felé tolódik el, 
új erek képződését serkentő faktorok 
termelődnek, új erek képződnek, és 
fokozódik a vörösvérsejt termelés. 

Fontos kérdés, hogy a hipoxia eze-
ken a jól érthető válaszreakciókon 
kívül miért indukálja a simaizom-
sejtek oszteoblaszt irányú transzdif-
ferenciálódását. Az utóbbi időben az 
is kiderült, hogy a HIF1 alfa stabilitá-
sát nem csak az oxigén szabályozza, 



ugyanis normoxiás körülmények 
között is képes stabilizálódni, és 
HIF1 aktivációt előidézni. 

A  szakirodalmat tanulmányozva 
azt láttuk, hogy a kalcifikáció számos 
induktora – például, a magas foszfát-
szint – szintén stabilizálja a  HIF1 al-
fát. Ezért gondoljuk azt, hogy a HIF1 
alfa kulcsszerepet játszhat a csont irá-
nyú differenciálódásban. És még azt 
is gondoljuk, hogy a HIF1 alfa stabi-
lizációjában indukálódó sejtes válasz, 
tehát az anyagcsere eltolódása az oxi-
datív foszforilációról a glikolízis irá-
nyába, szükséges feltétele a sima-
izomsejt transzdifferenciálódási fo-
lyamatnak. Ha pedig ez így van, ak-
kor a kezünkben lehet egy olyan 
központi, vagy kulcsmechanizmus, 
aminek a specifikus gátlásával a kalci-
fikáció induktorától függetlenül egy 
ponton támadhatjuk a kalcifikációt.  

– Melyek a fő hipotézisei az önök 
kutatásának?
– A pályázatunkat megalapozó cikk 
központi eleme a hipoxiának és a 
HIF1 alfa központi szerepének a fel-
fedezése volt. Ez előrevetíti azt, hogy 
a glikolitikus átprogramozás fontos 
szerepet játszik a folyamatban. Kísér-
leteink során éppen ezért megpróbál-
juk gátolni a simaizomsejtek 
glikolitikus átprogramozását, és 
megnézzük, hogy akkor történik-e 
csont irányú transzdifferenciálódás. 
Ez egy kulcskérdésünk, ahogy az er-
re ráfűzhető epigenetikai változá-
soknak a vizsgálata is. Olyan vizsgá-
latot szeretnénk végezni, amiben le-
írnánk pontosan, hogy milyen 
anyagcsere-változások történnek az 
oszteoblaszt irányú transzdifferenci-
álódás során.  Az utóbbi évek kuta-
tásaiból kiderült ugyanis, hogy ezek-
nek a visszafelé, vagyis, pluripotens 
irányba történő dedifferenciációs és 
transzdifferenciációs folyamatoknak 
mind specifikus anyagcsere hátterük 
van. Szeretnénk tehát pontosan meg-
érteni, hogy vajon ennek csontirá-
nyú differenciálódásnak van-e ilyen 
kívánt anyagcsere-háttere: mondjuk, 
egy preferált glikolitikus metabo-
lizmus. Mivel az anyagcsere szo-
ros epigenetikus szabályozás alatt 
áll, vagyis szigorúan meghatároz-
za az, hogy a DNS mely szakaszai 
íródnak át, nem láthatunk világo-
san mi sem addig, amíg ki nem derít-
jük, konkrétan milyen epigenetikai 
szabályozás húzódik meg a 
simaizomsejtek csontképző sejtek-
ké történő transzdifferenciá-
ciójának hátterében.  

Dombi margit

Nyelv és Élet

Lírai felhők

„Szállnak az alkonyi felhők, mint halo-
vány hajú lányok” – írja Weöres Sándor. 
Ezek a felhők a régebben vesperálisnak 
nevezett gomolyfelhők, amelyek való-
ban haloványak, áttetszők, és mint ma-
radványfelhők többnyire a horizont vo-
nalában láthatók még a csillagok 
megjelenésekor is. Weöresnek egy 
másik versében ez a hasonlat olvasha-
tó: „A felhő palota | mint egy japáni 
ház”. Bizonyára sokan ismerik a Déli 
felhők című versét, amelyikben „felhőt 
les Katóka”: „A vándorló felhő népet | 
álmosan csodálja: | Elől úszik Mog ki-
rály, | kétágú az orra, | feje fölött koro-
nája, | mint a habos torta.” Ezek a pél-
dák a felhők gazdag alakváltozataira 
utalnak, persze más tulajdonságaikat is 
megírják a költők. Csokonai Vitéz Mi-
hály rossz hangulatot föst a felhő szó-
val: „Elmém derült Egét | Bé boritja 
terhes felhő”. Petőfi Sándor írásaiból is 
lehet idézni hasonlót: „Felhők borong-
nak, s rekkenő meleg van, | A gondok 
fojtó levegője fojt.” Arany János is fenye-
gető bajt jelképez vele egy csatajelenet-
ben: „[Etele] Maga bús felhőkint höm-
pölyög.” Ezek a felhők sötétek, mint a 
réteges esőfelhő (Nimbostratus) vagy a 
zivatarfelhő (Cumulonimbus). A felhő-
ket – tíz fő fajt megkülönböztetve – 
a Meteorológiai Világszervezet 
(WMO) osztályozása szerint nevezik 
meg a szakemberek. Ezek a megneve-
zések bő kétszáz évvel ezelőtt kezdtek 
kialakulni, és latin szavakra mennek 
vissza, például: altus ’magas’, cumulus 
’halom, rakás’, nimbus ’esőfelhő’.

A nagy, sötét, mozgó tárgyakat, jelen-
ségeket ősidők óta félelmetesnek, fenye-
getőnek véljük, szemben a kisebbekkel, 
világosabbakkal. Így lehetnek a 
vesperálisok „halovány hajú lányok”, és 
ezért lehet a gond „terhes felhő”. Weöres 
Sándor, a XX. század költőnagysága 
még szakszót is használ a (többnyire) kel-
lemes képzeteket ébreszthető esti párafel-
hő megnevezésére: „Mennyben szinte 
töprengenek | az altokumulusz fellegek: 
békések-é az emberek | s áldottak is?”

büky LászLó

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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AGYI AKTUALITÁSOK

A rágcsálók agyából készített 
szövettani metszetek vizsgála-
ta már a XX. század elején 

szokatlan jellegzetességre hívta fel a ku-
tatók figyelmét. Az állatok agykérgé-
nek negyedik rétegében, az agyfelszín-
re merőleges metszeteken, markáns, 
hordószerű alakzatok voltak megfi-
gyelhetők. Ezek olyan festési eljárások 
révén váltak láthatóvá, amelyek a sejt-
testeket színezték, vagyis a hordókban 
tulajdonképpen a környező részekhez 
képest jóval több idegsejt helyezkedett 
el. 1928-ban Lorente de Nó, a legendás 
idegtudós, Santiago Ramón y Cajal ta-
nítványa is közzétette a hordókkal kap-
csolatos megfigyeléseit, melyek szerint 
legalább hét különböző típusú ideg-
sejt mutatható ki bennük, és ezek 
mellett nagy mennyiségű, gazdagon 
elágazó, befutó idegsejtnyúlvány is 
jelen van a hordókban.

HORDÓK A 
RÁGCSÁLÓK AGYÁBAN

Ez utóbbi strukturális sajátosság 
funkcionális jelentőségére csak a 70-es 
években derült fény. Woolsey és van 
der Loos a hordók száma és elhelyez-
kedése alapján a bajuszszőrökkel fel-
tételezett kapcsolatot. A patkányok és 
az egerek pofájának mindkét oldalán 
33 darab bajuszszőr található, több 
sorba és oszlopba rendeződve. Mivel 
ezek az élőlények többnyire a sötétben 
aktívak, amikor a látásnak nincs túl 
sok haszna, a bajuszszőrök segítségé-
vel fedezik fel közvetlen környeze-
tüket. A felderítés során a szőrök fo-
lyamatosan mozognak, másodper-
cenként kb. 10-szer lendülnek előre, 
majd hátra. Woolsey és van der Loos 
vizsgálatai bebizonyították, hogy a 
bajuszszőrök ingerlése a „barrel” 
kéreg aktivitásának fokozódását 
okozza, ráadásul az egyes szőrszálak 
egy bizonyos hordóban eredményez-
nek kimagasló aktivitást, amiből le-
vonható az a következtetés, hogy az 
egy szőrszálból érkező információt 
egy hordó dolgozza fel.

Érzékelés a bajuszszőrökkel
A 70-es évek óta már azt is tudjuk, 
hogy pontosan hogyan jut el a szőröktől 
származó jel az agykéregbe. A szőrtü-
szőkben a trigeminális, vagy háro-
mosztatú agyideg idegdúcában elhe-
lyezkedő neuronok nyúlványai ta-
lálhatók, melyek mechanoszenzitív 
ioncsatornákat hordoznak, vagyis a 
szőrszál elmozdulása által kifejtett erő-
hatások akciós potenciált hozhatnak 
létre bennük. Ez a jel aztán eljut a háro-
mosztatú ideg agytörzsi magjához, in-
nen a talamusz ventrális poszterior me-
diális (VPM) magjához, végül pedig a 
„barrel” kéreghez kerül (az embernél 
hasonló utat jár be az arc bőréből érke-
ző tapintási információ). Az útvonal 
minden egységében elkülöníthetők az 
egyes bajuszszőrökre specifikus ideg-
sejtek és a szőr ingerlésétől fogva mind-
össze 5 milliszekundum (ms) alatt jut el 
a jel a „barrel” kéreg sejtjeihez.

Noha az eredetileg megfigyelt hor-
dók csak az agykéreg negyedik rétegé-
ben mutatkoztak meg, a funkcionális 

A rágcsálók agyának tapintásért felelős agykérgi területén van egy speciális alegység, amit 
„barrel”, vagyis hordó kéregnek neveznek. Az agykéreg ezen részének szövettani metszetein 
hordókra emlékeztető alakzatokat lehet felfedezni, melyek a bajuszszőrökből érkező informá-
ciót dolgozzák fel. Mivel az ember nem rendelkezik ilyen érzékszervekkel, megegyező szerepű 
terület sincs az agyában, ettől viszont a „barrel” kéreg még nem érdektelen az emberi agy 
megértése céljából. A terület viszonylag könnyen hozzáférhető, és tanulmányozása segíthet 

az idegrendszer működésére jellemző általános szabályszerűségek feltárásában.

Egy patkány bajuszszőrei 
(DISCOVERWILDLIFE.COM)

Mikroszkópos felvételekből kirakott kép a 
„barrel” kéregről (FORRÁS: WOOLSEY ÉS VAN 

DER LOOS, 1970 – BRAIN RESEARCH)



AGYI AKTUALITÁSOK

Egy 2010-ben közölt kutatás azt is 
felfedte, hogy a szőröket mozgató 
izmok nem csak a mozgatókéregből, 
hanem az érzőkéregből is kaphatnak 
mozgató parancsokat (a vizsgálat 
egy magyar kutató, Mátyás Ferenc 
részvételével zajlott és a Science fo-
lyóiratban jelent meg). Az eredmé-
nyek szerint az érzőkéreg ingerlése a 
bajuszszőrök hátrahúzását eredmé-
nyezi, ami feltehetőleg az érzőkéreg-
be érkező információ mennyiségét 
tartja optimális szinten: normálisan 
egy patkány akkor húzza vissza a 
bajuszszőreit, ha azokat folyamatos, 
erős ingerlés éri.

A felszínek elkülönítésének képes-
sége szintén a bajuszszőrökhöz köthe-
tő. Az emberi ujjbegyhez hasonlóan, a 
rágcsálók bajszukkal akár 100 µm-es 
bemélyedésekkel tarkított felszínek 
egyenetlenségét is képesek érzékelni. 
Ahogy a szőrök egy kiemelkedő 
részhez érnek, az akadály miatt a se-
bességük lecsökken, azonban ami-
kor átérnek a kiemelkedésen, hirte-
len felgyorsulnak. Az ilyen sebesség-
változások gyakoriságából kikövet-

keztethető a felszín durvasága, amit 
szintén a „barrel” kéreg idegsejtjei 
kódolnak.

Oszlopok mindenhol?
A „barrel” kéreghez kerülő információ 
forrása és a feldolgozás egyes mozzana-
tai tehát már ismertek, így a rendszer 
kitűnő modell az idegsejthálózatok 
vizsgálatában. A fenti áttekintésben 
csak a jobban ismert funkciókat vettük 
sorra, manapság egyre több kutatás 
vizsgálja például a „barrel” kéreg cél-
orientált viselkedésben és navigációban 
betöltött szerepét is. Funkcionális szem-
pontból egységesnek tűnő agykérgi 
oszlopokat egyébként az emlősagy más 
pontjain is kimutattak. A '70-es és '80-as 
években a tapintókéreg egyéb területe-
in és a látókéregben is találtak olyan 
pontokat, ahol az elektródák az agy-
kéreg teljes vastagságában hasonló 
elektrofiziológiai válaszokat rögzí-
tettek. Ezek az eredmények inspirál-
ták Vernon Mountcastle elméletét, 
mely szerint az emlősagyban az in-
formációfeldolgozás alapegységei az 
agykérgi oszlopok. Ezek az oszlopok 
azonban olyan sokféleképp lettek 
definiálva az idők során, hogy ma-
napság már sokan kételkednek az el-
képzelésben. Mindenestre az teljesen 
biztos, hogy a „barrel” kéreg tanul-
mányozása már így is sokkal járult 
hozzá az idegtudomány fejlődéséhez, 
és az is feltehető, hogy még sok to-
vábbi rejtély megoldásában lesz az 
agykutatók segítségére.

ReichaRdt RicháRd

vizsgálatok arra engednek következ-
tetni, hogy az agykéreg teljes magassá-
gában az adott bajuszszőrhöz rendelhe-
tő folyamatok zajlanak. A hordók így 
nagyjából 1 mm magasak, szélességük 
és hosszúságuk pedig a 100 µm-es tar-
tományban van, egyenként néhány 
ezer idegsejtet tartalmaznak. Itt is 
megfigyelhető a ritkás kódolás elve, 
vagyis egy adott szőrszál bizonyos irá-
nyú és mértékű elmozdulására csak ke-
vés idegsejt aktiválódik, így elvileg a 
hordó neuronjai a szőrszál összes el-
képzelhető pozícióját képesek kódol-
ni. A bajuszszőr elmozdulása által ki-
váltott aktivitás eleinte csak az adott 
oszlopra korlátozódik, de nagyjából 20 
ms elteltével már a teljes tapintókéreg 
területén szétterjed, ami arra utal, 
hogy a hordók és a környező idegsej-
tek között is kiterjedt kapcsolatrend-
szer van, illetve hogy a bajuszszőrök ál-
tal közvetített információ feldolgozása 
nem korlátozódik egy-egy hordóra.

Nyugalomban a „barrel” kéreg sejtjei 
viszonylag csöndesek, ez azonban je-
lentősen megváltozik, amikor az állat 
elkezdi felfedezni környezetét. Ilyen-
kor a bajuszszőrök folyamatosan csap-
kodnak, a „barrel” kéreg egyes ideg-
sejtjeinek pedig a csapásokkal össz-
hangban változik a membránpotenci-
álja. A membránpotenciál ingadozása 
feltehetőleg részben a szőrök körül el-
helyezkedő receptorok jele, részben pe-
dig a mozgatókéregből származó ún. 
efferentációs másolat (a mozgatópa-
ranccsal azonos jel, ami a mozgás által 
befolyásolt receptorok jeleit feldolgozó 
érzékelő egységekhez kerül) hatására 
alakul ki. A sejtek mindenesetre a csa-
pások különböző fázisaiban a legérzé-
kenyebbek a bajuszszőrök ingerlésére, 
vagyis elvileg segítségükkel meghatá-
rozható a szőröknek ütköző tárgyak 
fejhez viszonyított elhelyezkedése.

A bajuszszőröket a trigeminális dúc neuronjai (1) idegzik be, amelyek az agytörzsi trigeminális 
maghoz (2) továbbítják az információt, hogy a talamusz VPM magján (3) keresztül végül a 

,,barrel" kéreghez juthasson (PETERSEN, 2019 – NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE)

A „barrel” kéreg egyes sejtjei a bajuszszőrök egy bizonyos állásában a legérzékenyebbek, 
akkor produkálnak jelet, ha a szőr ebben a szögben érint meg egy tárgyat, így feltehetőleg 

a tárgyak helyének meghatározásában játszanak szerepet
 (PETERSEN, 2019 – NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE)
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1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő –   Benked Anett feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: d

(A kis, fekete négyzetek vízszintesen mozognak, ábránként 
1-1 egységnyit. Az első, harmadik és ötödik jobbról balra, míg a 
második és negyedik balról jobbra. Ha a fehér négyzet szélére 

érnek, átkerülnek az átellenes oldalra.)

2. fejtörő –  Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 35, 41, 74

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa 

Megoldás: KELKÁPOSZTAFŐZELÉK

(Az összeadandó szavak mássalhangzói szerepelnek  
az összegben, más magánhangzókkal.)

A játéktáblában kanyargó kígyó fejét és farkát színes cella jelzi. 
Rajzolja meg a kígyó testét oly módon, hogy a kanyargó test se 
vízszintesen, se függőlegesen, se átlósan ne érintse önmagát! 
A játéktábla körüli számok azt jelzik, hogy a kígyó az adott sorban 

vagy oszlopban hány cellát foglal el.

Az alábbi táblán a figurák a sakk szabályai szerint léphetnek.  
Melyik az az üres mező, ahova egyik figura sem tud lépni? 

A kerítés deszkáit megfelelő sorrendben áthelyezve egy régi szólás 
lesz olvasható. Melyik ez a szólás?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

A fogyasztás relatív            
árszínvonala

Az uniós tagországok háztartásainak 
fogyasztási árszínvonalában 2018-ban 
is nagy szórás mutatkozik, az uniós át-
lagtól való átlagos eltérés 25%. Az átla-
got Dánia árszínvonala haladja meg 
leginkább (38%), míg a legnagyobb 
mértékben (-49%) Bulgária marad el 
tőle. Az országok között legkisebb 
különbség a tartós fogyasztási cikkek, 
a ruhanemű, a lábbeli, a személyszál-
lító eszközök és a szoftverek árában 
van. A szolgáltatásokért, és a közös-
ségi szolgáltatásokért kifizetett ösz-
szeg azonban országonként jelentő-
sen eltérő lehet.

Az árak szórása az alkoholos italok, a 
dohánytermékek, a lakhatás, a közle-
kedés és a hústermékek területén is je-
lentős. Írországban és az Egyesült Ki-
rályságban a dohányáru árszínvonala 
több mint kétszerese az uniós átlag-
nak, míg az alkoholos italoké Finnor-
szágban (+82%) haladja meg leginkább 
azt. A lakhatás költségei Írországban 
és az Egyesült Királyságban 57%-kal 
magasabbak az átlagnál, a közlekedés 
Hollandiában (34%), a húsáru pedig 

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. 

Ausztriában (46%) a legdrágább. 
Bulgáriában a lakhatás (-33%), a 
közlekedés (-53%) és a dohányter-
mékek (-59%) ára is a legalacso-
nyabb az országok között. Zöldség-
hez, gyümölcshöz (-46%), halhoz 
(-31%) és a háztartási energiához 
(-46%) Romániában lehet a legol-
csóbban hozzájutni, míg a kommu-
nikációért (-55%) és a húsfélékért 
(-38%) Lengyelországban kell a leg-
kevesebbet fizetni. A fő közösségi 
szolgáltatások, az egészségügy és 
oktatás relatív árszínvonala a tel-
jes fogyasztásénál jóval nagyobb 
szórást mutat, 40, illetve 64%-ot. 
Az egészségügy szolgáltatásai 
Svédországban a legdrágábbak – 
59%-kal az átlag felett –, és Bul-
gáriában a legolcsóbbak (-70%). 
Az oktatás költségei Luxemburg-
ban két és félszer, Svédországban 
76%-kal magasabbak az uniós át-
lagnál, míg Bulgáriában 72, Romá-
niában 71%-kal alatta vannak. 

Magyarország relatív árszínvona-
la a negyedik – 38%-kal az átlag 
alatt – legalacsonyabb az unióban.  
Még ennél is olcsóbb uniós viszony-
latban a magyar egészségügy 
(-53%), az oktatás (-48%), a lakhatás 

(-58%) és a háztartási energia (-45%). A szoftve-
rek ára közel uniós színvonalú, a tartós fogyasz-
tási cikkeké pedig csak 13%-kal marad el tőle. 
Az élelmiszerek árszínvonala is csak 16%-kal ma-
rad el az uniós átlagtól, ezen belül a tejtermékek 
7, a hal 9, a zöldség és gyümölcsféléké 15%-kal 
olcsóbbak, az olaj és zsír termékek viszont 
11%-kal drágábbak, mint az unióban.

A visegrádi országok közül Lengyelországban, 
Csehországban és Szlovákiában a relatív árszín-
vonal jobban alatta marad az uniós átlagnak, 
mint a nettó medián jövedelem. Magyarországon 
azonban a jövedelem a harmadik, az árszínvonal 
pedig csak a negyedik legalacsonyabb. A relatíve 
legkedvezőbb helyzetben a lengyelek vannak, hi-
szen a harmadik legalacsonyabb árszínvonalhoz a 
tizedik legalacsonyabb jövedelem társul. 

Jávorszkyné nagy anikó

A háztartások fogyasztási kiadásainak relatív 
színvonala, EU=100 (2018)

Egyes fogyasztási csoportok relatív árszínvonala Magyarországon az unió 
átlagához viszonyítva, 2018



A TUDOMÁNY VILÁGA 

Csontfogú madár a 
porondon

A csontfogú madarak (Pelagor-
nithidae család) egy kihalt állat-

csoport, melyet életmódja a tenger 
közelségéhez kötött. E jellegzetes ma-
darak nevüket a felső állcsont és az 
alsó állkapocs csontos, fogszerű kinö-
véseiről kapták, melyek alakjuk és 
elhelyezkedésük ellenére valójában 
nem fogak. A csontfogú madarak ki-
alakulását a kutatók eddig az északi 
féltekéhez kötötték, ám ezt az elmé-
letet most megdönteni látszik a család 
legújabb és egyben legidősebb képvi-
selője, melynek maradványai Új-Zé-
landon kerültek elő.

A leletanyagot Gerald Mayr, a frank-
furti Senckenberg Természettudo-
mányi Múzeum kutatója és csapata 
publikálta a Papers in Paleontology tu-
dományos folyóirat hasábjain. A ku-
tatócsapat érdeklődési körébe élénken 
beépültek az ősi madarak, ugyanez 
a kutatócsapat nem olyan régen egy 
1,6 méter magas óriás őspingvint 
írt le. Az új csontfogú madárfaj a 
Protodontopteryx ruthae nevet kapta, 
maradványainak korát 62 millió évre 
datálják, azaz nem sokkal a dinoszau-
ruszok kihalása után élt Új-Zélandon.

Noha a Protodontopteryx rokonsá-
gi köréből a világ valaha élt egyik 
legnagyobb repülőképes madarai 
származtak, a maguk 5 méternél is 

minden más ide sorolt csontmaradvány 
az északi féltekén került elő, melyből mi, 
paleontológusok egyszerűen azt feltételez-
tük, hogy a csoport ott fejlődött ki.”

Scofield hozzátette: „A térség merő-
ben más hely volt akkoriban, amikor még 
ezek a csontfogú madarak uralták az eget. 
Új-Zéland 62 millió évvel ezelőtt trópusi vi-
dék volt, a tenger hőmérséklete 25 Celsius-
fok körül mozgott, élővilágát óriás tengeri 
teknősök és korallzátonyok gazdagították.”

Egy új szoftverrel pontosan 
meghatározható a 

cukorbetegség típusa

Hihetetlennek tűnik, de gyakran 
nagyon nehéz diagnosztizálni, 

hogy milyen típusú cukorbetegség-
ben szenved a beteg. Egy új szoftver 
most segítséget ígér: egyesíti a vér-
vizsgálatokból rendelkezésre álló in-
formációkat az egyén életkorával és 
a testtömeg indexével a személyre 
szabott gyógyászati   megközelítés ér-
dekében. A programot az exeteri, az 
oxfordi és a dundee-i egyetemek 
kutatói fejlesztették ki és tették köz-
zé. A számítógépes programról szóló 
tanulmány elemezte 1352 cukorbe-
teg adatait és további 582 résztvevő-
nél is kipróbálták a szoftvert.

megadott cukorbetegség-altípusa, ame-
lyet egyetlen gén okoz. Azt a szoftvert 
már több mint 100 000 ember használ-
ta, és több mint 9000 ember töltötte le 

nagyobb szárnyfesztávolságá-
val, az új-zélandi lelet méretei 
csupán egy átlagos sirály mé-
reteihez hasonlók. A családra 
jellemző, névadó csontfogak a 
Protodontopteryx maradványain 
is megfigyelhetők.

A leletek felfedezése Leigh Love 
amatőr ősmaradványgyűjtőhöz 
köthető, aki tavaly találta 
meg a Protodontopteryx rész-
leges csontvázát az új-zélandi 
Waipara Greensand ősmaradvány-
lelőhelyen. Így történhetett meg, 
hogy az új ősmadár Love fele-
sége, Ruth után kapta fajnevét. 
Love ezzel a gesztussal szerette 
volna kifejezni háláját felesége 
iránt, amiért az türelmesen to-
lerálta férje olykor nem kevés 
bosszúsággal járó hobbiját, az 
ősmaradványgyűjtést. A marad-
ványokat egy másik tehetsé-
ges amatőr „fosszíliabolond”, 
Alan Mannering preparálta ki a 
beágyazó kőzetből.

A kutatócsapat egy másik tagja, Paul 
Scofield, az új-zélandi Canterburi Mú-
zeum munkatársa szerint a maradvá-
nyok azt sugallják, hogy a korábbi fel-
tételezésekkel ellentétben a csontfogú 
madarak a déli féltekén alakulhattak 
ki. „Noha ez az ősmadár meglehetősen 
kis testméretű, felfedezése óriási jelentősé-
gű a család evolúciójának megértése kap-
csán. A Protodontopteryx felfedezése előtt 

Az új szoftver sikere a korábban 
Exeterben kifejlesztett hasonló prog-
ram sikerére épül, amellyel azt vizs-
gálták, hogy a betegnek van-e egy 

A Protodontopteryx ruthae maradványai, alul egy 
miocén korú (23–5,3 millió éves) csontfogú madár 

állkapcsával összehasonlítva
 (KÉP: SENCKENBERG.DE) 
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Az új-zélandi lelet felfedezése vá-
ratlan és lenyűgöző. Jelentőségét 
nem csupán az adja, hogy a család 
talán legteljesebb csontvázáról van 
szó, hanem a maradványokon meg-
figyelhető számos egyedi csonttani 
bélyeg is, melyek hozzájárulnak e 
rejtélyes madárcsalád evolúciójának 
részletesebb megismeréséhez.

A Protodontopteryx uralma után a 
családnak további fajai fejlődtek ki, 
némelyikük 6,4 méteres szárny-
fesztávolsággal büszkélkedhetett. 
A család tagjai fejlett repülési ké-
pességük birtokában az óceánok 
felett átkelve elterjedtek az egész 
világon. A Protodontopteryx csont-
váza nem utal ennyire fejlett re-
pülési képességekre, ez a madár 
minden jel szerint még nem volt 
akkora távolsági utazó, mint ké-
sőbbi utódai. Rövid, egyenes „ál-
fogai” a halak elkapására szolgál-
tak, az utána következett formák 
közt azonban ezek a képletek már 
tűszerűbbek voltak, ami arra utal-
hat, hogy a puhább zsákmányt is 
el tudták velük kapni, például kü-
lönböző fejlábúakat.

Ez alapján a kutatók azt is kijelent-
hetik, hogy az „álfogak” már azelőtt 
megjelentek ezeken a madarakon, 
hogy kozmopolita világjárókká vál-
tak volna. Utolsó képviselőik nagy-
jából 2,5 millió éve haltak ki.

Sz. M.

az idő múlását, és vizsgálni tudták 
a sugárzás hosszú távú hatását a 
különböző változatokon. A meg-
világítás megfelelő megválasztá-
sával, a Nap sugárzását imitálva 
sikerült megmutatni, hogy a poli-
sztirol minták mind képesek a fény 
hatására közel teljesen oxidálódni, 
emellett pedig kis mennyiségben 
oldott szerves szén is kerül a kör-
nyezetbe. 

A hőmérséklet is befolyásolja a 
fotokémiai folyamatot, ugyan-
is magasabb hőfokon hamarabb 
végbement az oxidációs folyamat. 
10˚C-nyi hőmérséklet-emelkedés 
akár háromszorosára növelheti a 
bomlási sebességet.

Az anyagminták esetén különbség 
mutatható ki a fényérzékenység te-
rén, ami a műanyag-változatokba 
kevert adalékokra vezethető vissza. 

Megfelelően megválasztott adalékok 
alkalmazásával növelhető a termé-
kek fényérzékenysége, ezáltal csök-
kenthető a lebomláshoz szükséges 
idő. A kutatók számításai szerint a 
polisztirol lebomlási ciklusa az eddig 
feltételezett évezredek helyett inkább 
évtizedes-évszádos skálán mozoghat.

Bár a kutatók eredménye bízta-
tónak tűnik, az öröm nem lehet 
felhőtlen. A környezetben lévő 
idegen anyagok elbomlásukig 
szennyezőforrásként viselkednek, 
sőt, az elbomló polisztirol mellett a 
környezetbe jutnak a műanyaghoz 
adott vegyületek is. Mint sok más 
esetben, e téren is főleg a környe-
zetbe való kijutás megelőzése ve-
zethet eredményre.

DáviD Tibor

a Diabetes Diagnostics mobil alkalma-
zását, amelyet most frissíteni fognak az 
új programra. A cukorbetegségek bar-
celonai konferenciáján tartott előadás 
szerint az Egyesült Királyságban is si-
kerrel használták a régebbi szoftvert is, 
és annak segítségével  jóval több beteg 
esetében mutatták ki a kórt, mint azon 
páciensek között, akik esetében a mód-
szert nem használták.

Ahogy azt Angus Jones az Exeteri 
Egyetem Orvostudományi karának 
kutatásvezetője összegezte: „A cukorbe-
tegség helyes diagnosztizálása elengedhetet-
len a betegek számára a legjobb eredmény 
eléréséhez, mivel a cukorbetegség különböző 
típusaiban a kezelés nagyon különbözik. 
Új szoftverünk segítségével a klinikusok 
különféle jellemzők kombinálásával segíte-
nek abban, hogy valószínűsítsék, hogy az 
ember 1-es típusú cukorbetegségben szen-
ved-e, és azt is megbecsülhetik, hogy milyen 
további tesztekre van szükség.”

Szegő MiklóS

Csak évszázadok kérdése

Az 1970-es években fedezték fel, 
hogy a műanyagok útja végül a 

vizekbe is vezethet. Az elsőként ki-
mutatott anyag a polisztirol volt (a 
hungarocellként ismert anyag is eb-
ből áll), mely mára már szinte bár-
mely természetes vízben fellelhető. 
Felhasználása széleskörű, több tíz-
millió tonnát állítanak elő belőle 
évente, és a teljes műanyagpiac 6 
százalékát tudhatja magáénak.

Az eddigi kutatások a polisztirol 
lebomlásának idejét évezredekre 
becsülték. Az Environmental Science 
and Technology Letters szaklapban 
megjelent új kutatás azonban arra 
jutott, hogy megfelelő körülmé-
nyek között a bomlás mindössze 
pár tíz vagy száz év alatt is végbe 
mehet.

A műanyagok lebomlása során leg-
gyakrabban két közreműködőt szo-
kás megjelölni: a napfényt és a 
mikrobiális lebontó közösségeket. 
A napfény olyan kémiai változáso-
kat indíthat el az anyagban, amely 
teljes vagy részleges bomláshoz, oxi-
dációhoz vezet. A mikrobák pedig 
tulajdonképpen felfalják az anyagot, 
megemésztve alkotórészeire bontják 
azt. A két jelenség közül a napfény 
kiváltotta bomlás a gyorsabb, de 
könnyen elképzelhető a két folyamat 
együttes megjelenése.

A kutatás során a polisztirol öt 
különböző célú és tulajdonságú 
változatát vetették vizsgálat alá, a 
természetesnél tízszer erősebb ultra-
ibolya és látható fénynek kitéve a min-
tákat. E módszerrel felgyorsították 

A polisztirol napfény hatására bekövetkező bomlása és annak termékei



Új teleszkóp épül

Az utóbbi években gyakran hall-
hattunk a Thirty Meter Telescope 

– TMT (szó szerint Harmincméteres 
Távcső) körül kialakult vitákról. 
A Mauna Kea vulkán tetejére megál-
modott obszervatórium a lehető leg-
jobb helyen van, ami az asztroklímát 
illeti. Csakhogy a kiválasztott terület 
az őslakosok szent helye. A helyiek 
heves tiltakozása miatt szükségálla-
potot is kellett hirdetni az államban.

A TMT-ről szóló hírek mellett ke-
vesebbet hallottunk egy még ambi-
ciózusabb tervről: Az Európai Déli 
Obszervatórium közel 40 méter átmé-
rőjű Extremely Large Telescope-járól, 
az ELT-ről (magyarul Rendkívül Nagy 
Távcső). Valójában az Irdatlan Nagy 
Távcső elnevezés sem lenne túlzó. Nos, 
az Atakama-sivatagban szép csendben 
elkezdődtek az új távcső építésének 
munkái. A 3 kilométeres tengerszint 
feletti magasság, a sivatagi időjárás és a 
lakott területektől való távolság mind a 

helyszín mellett szól. Ráadásul a szom-
szédban van az ESO VLT távcsöve, 
így az üzemeltetési feltételek megte-
remtésének egy része máris megoldott. 
Jelenleg persze még csak az alapozásnál 
tartanak. A 86 méter átmérőjű épület 
klasszikus csillagvizsgáló-kupola lesz 
kétfelé nyíló réssel.  A főtükröt 798 
szegmens alkotja majd méhsejt-szerű 
elrendezésben. Anyaga rendkívül kis 
hőtágulású lítium-alumínium-szilikát 
üveg, amit kifejezetten extrém optikai 
követelményekre és extrém hőmérsék-
leti viszonyokra fejlesztettek. Méréseit az 
optikai mellett a közeli infravörös tar-
tományban fogja végezni. Mit tudha-
tunk meg az Univerzumról az egyre 

nagyobb és az adaptív optikáknak hála 
egyre élesebb képet adó távcsövekkel? 
Íme, néhány lehetséges kutatási terü-
let: Távoli galaxisokat figyelhetünk 
meg a belátható Világegyetem ha-
tárán, ezzel a régmúltba tekintve a 
kozmosz születéséről alkotott képet 
finomíthatjuk. Távoli szupernova-fel-
villanások észlelésével pontosíthatjuk 
a csillagászati távolságskáláinkat. 
Közvetlenül lefényképezhetjük a kö-
zeli exobolygókat, és élet nyomait 
kereshetjük légkörük színképében. 
De valószínű, hogy olyan új jelensé-
gek is látókörünkbe kerülnek majd, 
amelyekről eddig nem is álmodtunk.  

J. S. A.

A kürtmolyok elkerülik
a vetélytársak szagát

A lepkék zöme erősen válogatós, 
csak egy adott fajon vagy néhány 

tápnövényen él. A tudósok már régóta 
tudják, hogy a tápláléknövény megvá-
lasztásában a növények szaga a meg-
határozó. A Max Planck Intézet ku-
tatóinak vizsgálata nemrég arra is 
fényt derített, hogy a kürtmolyokat 
(Manduca sexta) a petézésre használt 

növény kiválasztásakor nemcsak a táp-
láléknövény szaga, de a fajtársak 
által korábban lerakott petékből 
kikelő hernyók ürülékének szaga 
is befolyásolja.

Ezek a molyok nagyon falánkok. 
A Manduca latin név jelenté-
se „rágó” is arra utal, hogy ezek 
az állatok folyamatosan esznek, 
megnőhetnek akkorára mint egy 
emberi uj j. Egyetlen hernyó képes 
egy egész dohánynövényt vagy 
maszlagot teljesen lecsupaszítani. 

A kutatók vizsgalatai kiderítet-
ték, hogy az állatok úgy kerülik el a 
kompetíciót, hogy elkerülik a már 
fajtársak által „megszállt”tápnövény 
egyedeket. Ebben nem csak az se-
gíti őket, hogy a már rágott növé-
nyek hatóanyag tartalma és ezért 
szaga is megváltozik, de a molyok 
felismerik és elkerülik a fajtárs her-
nyók ürülékének a szagát is. A kuta-
tók azonosították a foglalt szag ké-
miai összetételét is, sőt a legújabb gén-
technológiai módszerrel lokalizálták a 

ÉT-ETOLÓGIA

felismeréshez szükséges receptort, így 
ki tudták kapcsolni az adott szagra ér-
zékeny receptor sejtjeket is. 

Ezek az eredmények nemcsak a 
szaglórendszer működésének jobb 
megértését segítik, hanem hozzásegí-
tenek a rovarok adaptációs mechaniz-
musainak tisztázáshoz is. Sőt, a kutatók 
szerint ezek az eredményeksegíthetnek 
a klímaváltozás révén terjedő rovar-
kártevők megjelenésével bekövetke-
ző mezőgazdasági katasztrófahely-
zetek kezelésében.

Bilkó ÁgneS
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@upcmail.hu)  Bébiszitter 
című képe 40. számunkban jelent meg a 2019. oldalon.

Nem kóricálunk szerte! – káricálja tyúkanyó a kiscicákat az 
ól óvott zugába terelve. Vajon hogy jött létre ez a bámulatos 
magatartás-módosulás? Oldják meg a genetikusok. A fotók 
készítőjének azt javasoljuk – állatorvos létére is –, írja meg a 
jelenet meseváltozatát. Egy ügyes fotografikussal együttmű-
ködve akár verses leporelló is készülhetne az „Anyósom tyúkja” 
történeteiből Petőfi stílusában.  A kiadásában talán segítenének 
a hagyományos állattartás és az állatvédelem apostolai. (H. J.)

OKTÓBER Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

A periódusos rendszer talán egyik legrégebb óta ismert tagja a nyelvújí-
tás idején mireny névvel illetett elem, mely a természetben csak ritkán 
fordul elő elemi formájában. Erős méreg – évszázadokon át patikák-
ban árulták különböző kártevők irtására, erre vezethetők vissza egyéb 
régi nevei is: féregkő, légykő, egérkő, egéretető, egér-maszlag, érc-méreg. 
Toxikus hatásának köszönheti egyéb népszerűségét is: a történelem során 
uralkodókat és sok más hírességet tettek el láb alól általa. A viktoriánus kor 
kedvelt tapétái ennek az elemnek a hozzáadásával nyerték élénkzöld 
színüket – s mérgezték meg gazdáikat…Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 215 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Leendő házastárs. 11. Ételt az asztalára letesz. 12. Ocsú-
dik, eszmél. 13. Van fedele. 14. Láncfonalat erősítő. 15. Az albán pénznem. 
16. Portré, régiesen. 18. Fehér virágú délszaki cserje, bogyója fűszer. 20. 
Coburg bajorországi város folyója. 21. Kezdeti öröm! 23. Fenntartási költsé-
gek. 25. Óbuda határai! 26. Düledék. 28. Hordószerű fürdőedény. 30. Bog-
lárfának is nevezik. 32. Korábbi kazah légi forgalmi társaság (a Kazika egy-
nemű betűiből). 34. Akad rá vevő. 35. Copf készítése. 37. Áts ...; Nemecsek 
ellenfele. 38. Kérdező várja. 39. Legendás futballegyüttesünk.

FÜGGŐLEGES: 1. Sugárhajtású repülőgép. 2. Szeretettel karol. 3. 
Kisebb bűn. 4. A forgatónyomaték egyik összetevője. 5. ... Ekran; 

egykori nemzetiségi tévéműsor. 6. Dákó egynemű betűi. 7. Hegyfok. 
8. Egyszerű, de alapvető. 9. Tribün. 10. Szezon, ciklus. 14. A szem szi-
várványhártyája. 16. Az elem neve. 17. Bonszai. 19. Kerékpárhajtókar 
része. 22. Gyermekjármű. 24. Alma mater. 27. Cserépből való, kiszéle-
sedő öblű pipafajta. 29. Ama huszonnégy órában. 31. A tea alkaloidja. 
33. Pépes étel. 35. Ehetetlenül rostos. 36. Szent, röv. 38. Vác határai!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: darmstadtium

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A fiatalok érdeklődését is felkel-
tő, az élményeken keresztüli is-
meretszerzést támogató új állan-
dó kiállítás nyílt meg VÍZeum 
névvel csütörtökön az esztergo-
mi Duna Múzeumban. A kiállí-

tás a legfrissebb kutatási eredmények alapján, közérthe-
tően mutatja be a víz és a vízgazdálkodás világát.

Az Országos Vízügyi Hivatal 1973-ban alapította a 
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumot, köz-
keletű néven a Duna Múzeumot. Még világviszonylat-
ban is kevés olyan hasonló gyűjtemény található, amely 
ilyen mélységben foglalkozna a vízügy, a vízgazdálko-
dás történetével, és hasonló tárgyi és dokumentációs 
gyűjteménye legyen.

A tárlat bemutatja a vízgazdálkodás múltját és jelenét, 
a vízzel kapcsolatos innovációkat, szemlélteti a víz erejé-
nek felhasználását, téma a folyók szabályozása, a hajó-
zással kapcsolatos érdekességek, a klímaváltozás, a für-
dés története. Külön rész foglalkozik a Balatonnal, az 
ásványvizekkel és a szódavízzel.

Felújították a régi tárlaton is kedvelt „vízgépet” , amely 
most fényekkel, narrációval kiegészítve mutatja be a víz 
erejének sokféle hasznosítását. Láthatók a vízhez kap-
csolódó mesterségek is, mint a bolgárkertészek, a 
dunavíz-árusok, a faúsztatók, a vízimolnárok, halászok 
vagy az aranymosók, mivel a Duna kisalföldi szakasza 
Európa egyik gazdag aranymosó helye volt. A kiállítás 
figyelemfelkeltő része lesz a víz halmazállapotainak be-
mutatása, ahol szemléletesen, játékos formában jelenítik 
meg a három forma jellemzőit.

Attila örökösei – A Hunok-
tól az Árpád-házig cím-
mel nyílt kiál lítás a Magyar 

Természettudományi Múzeumban. 
Tudományos és áltudományos nézetek sokasága kíséri a 

témát: honnan származunk, kik a rokonaink? A válasz 
nem egyszerű, hiszen különböző 
tudományágak foglalkoznak a 
magyarság őstörténetével, és ezek 
eredményei egyelőre nem, vagy 
csak részben rímelnek egymásra.

A kiállításnak sem célja, hogy 
pontot tegyen a viták végére, de a régészet, a történeti 
embertan és az archeogenetika eredményeinek felhasz-
nálásával néhány „eredettöredéket” azért bemutat.

A történelem során számos kultúra és népcsoport képvise-
lői telepedtek meg a Kárpát-medencében. A magyarok nép 
rokonságtudata, önmeghatározása és eredetlegendái szem-
pontjából a legfontosabbak a sztyeppi lovas nomád népek.

Közülük három a Kárpát-medencét választotta ottho-
nának, és olyan államot hozott létre, amely jelentősen be-
folyásolta Európa történetét az V. századtól. Ők a hunok, 

az avarok és a magyarok. Mi a közös bennük? Mit mond 
a történettudomány, az archeogenetika és a történeti 
embertan? A kiállítás november 18-ig látható.

A technológia és az interaktivitás 
képzőművszetre gyakorolt hatását vizs-
gálja, Szabó Kristóf – KristofLab álltal 
rendezett SETUP kiállítás a MAMŰ 
Galériában.

Újabb tendenciákat figyelhetünk meg 
az egyre jobban elterjedt interaktivitásban. Olyan alko-
tásokról van szó, amik magával a nézővel teremtenek 
kapcsolatot, bevonzzák saját terükbe vagy az alkotási fo-
lyamatba. A kiállított művek installációk, amelyek kü-
lönböző aspektusokban invitálják a nézőt, hogy kapcso-
latba, interakcióba lépjenek a tárggyal. A kiállítás tárgya 
a fentiekben megvilágított tendencia művészeti bemu-
tatása. Hol játékos, hol inkább gondolkodtató, de min-
den esetben a látogatóval egyfajta kontaktust teremt.

A setup, mint beállítási folyamat, állandó tevékenysé-
günk. Környezetünkhöz vagy helyzetünkhöz finomít-
juk, szinkronizáljuk eszközeinket, időnket. Technológi-
ai létünk saját identitásunkat határozzák meg az eszkö-
zök és az azokkal kialakított kapcsolatainkon keresztül. 
A november 1-ig kiállított installációk kimozdítanak 
szokványos tárgyi kontaktusainkból és a művészeten ke-
resztül új érzékelési lehetőséget tárnak fel.

Az Au Revoir! Magyar szárma-
zású fotográfusok Franciaor-
szágban című nemzetközi fotókiál-
lításon 30 olyan nagynevű, Magyar-
országon is népszerű alkotó, vala-
mint a hazai közönség előtt még 
kevéssé ismert, magyar származású 

művész munkái tekinthetők meg, 
akik az 1920-as évektől napjainkig 
Franciaországban működtek, illet-
ve működnek ma is. Az eddig még 
soha nem szerepeltetett képeket is 
felsorakoztató, kizárólag vintage 
kópiákból álló, többnyire francia 
magán- és közgyűjteményekből 
érkező válogatást most először lát-
hatja a budapesti közönség.

A kiállítás egyik különlegessége 
az a három, nemrégiben előkerült, közel százéves Ker-
tész-fotó, amelyet az érdeklődők itt láthatnak először. 
A közel kétszáz bemutatott művet eredeti dokumentu-
mok, tárgyak és mozgóképes anyagok egészítik ki, vala-
mint korabeli kontaktmásolatok, amelyek rendkívüli 
betekintést engednek az alkotói folyamatokba. A Buda-
pesti Történeti Múzeum - Vármúzeumban látható tárlat 
2020. január 5-ig várja az érdeklődőket.

A víz világa

Francia földön

Honnan származunk?

Beállítások
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Ábrándok és alapértelmezett 
hálózat
A kognitív idegtudomány talán egyik 
legizgalmasabb felfedezése az alapér-
telmezett hálózat volt, az ezredfordu-
ló előtt néhány évvel. Az agyi vérát-
áramlás valós idejű mérésének lehető-
sége hatalmas löketet adott a terület-
nek és ehhez a hullámhoz köthető az 
alapértelmezett hálózat felfedezése is.

A múzeumalapító földrajztudós
Negyedszázada annak, hogy utol-
só, nagy útjára indult a XX. század 
legtöbbet utazó, legtöbb helyre elju-
tó terepkutató magyar geográfusa, 
Balázs Dénes. A méltósággal viselt 
hosszú szenvedés után, Érden elhunyt 
tudós kiemelkedő szakmai életműve, 
páratlan akaratereje és önzetlen embe-
ri magatartása egyaránt kivételes példa 
a földrajz tudománytörténetében.

Trappisták nyomás alatt
Évtizedek óta foglalkoztatja az élel-
miszeripar kutatóit a sajtok érlelé-
si idejének lerövidítése, hiszen ez 
a folyamat tetemes terheket ró a 
gyártó vállalatokra. A sajt típusától 
függően a néhány hetes, de akár 
hónapokon át tartó érleléssel járó 
energia-, humánerőforrás- és kész-
letköltségek csökkentése innovatív 
technológiával jókora piaci verseny-
előnyt jelenthet.

Erdeinkben a hűvösebb idő bekö-
szöntével megszűnik a nyüzsgő ro-
varélet, a hulló falevelek között és a 
tuskók, rönkök oldalán pedig meg-
jelennek a különféle gombák ter-
mőtestei. A gyantás kérgestapló 
(Ischnoderma resinosum) nyár végétől 
kora tavaszig található elhalt fákon. 
Emberi fogyasztásra nem alkalmas, 
különösebben nem is figyelemfel-
keltő taplógomba. 

Az egyre korábban beköszöntő őszi 
estéken a gomba felszínét érdekes élőlé-
nyek veszik birtokba. A farepedésekből 
félcentiméteres – a bogarak közt nem is 
annyira aprónak számító –, tarka hatlá-
búak bújnak elő. Az álkomorkák 
(Tetratomidae) Magyarországon elő-
forduló hét faja mind gombás faanyag-
ban vagy fán élő gombák termőtesté-
ben fejlődő, azaz szaproxilofág bogár. 
Legtöbbjük ritka, mivel a hazánkban 
elterjedt intenzív erdőgazdálkodás mi-
att erdőink többsége holtfában sze-
gény. Az álkomorkák nagy része télen 
aktív, a fejlődésükhöz szükséges gom-
bák is ilyenkor képeznek termőtestet.

A sávos álkomorka (Mycetoma suturale) 
a család egyik legritkább faja, mindössze 
hegyvidéki erdeink egy-két pontjáról is-
mert, például a Börzsönyből, a Vértesből 
és a Mátrából. Ritkasága rejtett élet-
módjával magyarázható: a nappalt repe-
désekben elbújva tölti. Ahogy besötéte-
dik, és a levegő kissé lehűl, elhagyja rejte-
két, és párját keresve, kimérten sétál a 
gyantás kérgestaplón. A szaproxilofág 
bogárfajok legtöbbjét napjainkban élő-
helyeik megszűnése veszélyezteti legin-
kább. Terjedési – diszperziós – képessé-
gük rendkívül gyenge, mivel kialakulá-
suk során nem volt szükségük arra, hogy 
gyorsan és nagyobb távolságra kelljen 
mozogniuk. Így ha egy erdőrészletben 
megszűnnek a kérgestapló számára al-
kalmas elhalt fák – például elszállítják 
őket –, úgy onnan a sávos álkomorka 
populációja is eltűnik.

Kép és szöveg: Németh tamás
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