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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége által 2014-re meghirdetett 
ismeretterjesztő cikkpályázat meghosszabbított benyúj-
tási határideje lejárt. 

Felhívásunkra három kategóriában érkeztek pályamű-
vek a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, 
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos foko-
zattal még nem rendelkező fiatal kutatók tollából: Élet 
és Tudomány, Természet Világa és Valóság kategóriák-
ban. Az írások mindhárom kategóriában az adott tudo-
mánynépszerűsítő TIT-lap tartalmi, stilisztikai és terje-
delmi profiljának megfelelően születtek. A pályázat cél-
ja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve 

Kedves Olvasónk!
azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető 
módon közkinccsé tegyék.

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a beérkezett pálya-
műveket a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zsűri 
április folyamán bírálja el. Mindhárom kategória első 
három helyezettje díjazásban részesül. Az egyes helyezé-
sek megoszthatók. A díjakat májusban adjuk át a TIT 
budapesti székházában, a díjátadó ünnepség részleteiről 
a díjazottakat külön értesítjük. 

A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díja-
zott és a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas 
cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – 
megjelentessék. 

A pályázat kiírói és lebonyolítói nevében minden Pá-
lyázónknak köszönjük, hogy írásukkal megtisztelték la-
punkat! A SZERKESZTőSÉG
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:  

KÉR; SZEkÉR és KÉRLEK

ERPSÍTÉS: D

HAJRÁ:  O

A dominókon a pöttyök 
összege 13 12 11 10 9. 
Hiányzik a 11, ám mivel 
mindegyik alternatíva 
összege 11, a rendszer a 
képen jól látható.
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A 13. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik illik a legkevésbé  a többihez?

A labdarúgócsapat játékosai: Albert, Béla, Csaba, Dénes, Ervin, Fülöp, Géza, 
Hugó, Imre, Jónás és Kálmán. Béla pozíciója balra van Jónásétól és hátrább, 
mint Erviné. Csaba pozíciója jobbra van Albertétól és elQbbre, mint Kálmáné. 
Géza pozíciója elQbbre van, mint Hugóé. Dénes posztja jobbra van FülöpétQl 

és hátrább, mint Imréé. Fülöp pozíciója elQbbre van, 
mint Béláé és balra Kálmánétól. 

Kinek hol van a helye?

Hogy folytatódik a sorozat? 
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	 Gravitációs	hullámok	
nyomai

Szenzációs felfedezésről számol-
tak be amerikai kutatók, amely – 
ha ismételt vizsgálatok megerősí-

tik – igazi áttörést hozhat a mai fizi-
kai és kozmológiai alapkutatások 
több területén is. A Harvard–
Smithsonian Asztrofizikai 
Központ sajtótájékozta-
tóján tett bejelentés sze-
rint a déli sarki BICEP2 
(Background Imaging 
of Cosmic Extragalactic 
Polarisation) távcső mel-
lett dolgozó kollaboráció ősi 
gravitációs hullámok lenyomatait 
fedezte fel a Nagy Bumm utáni ma-
radványsugárzás (a kozmikus mikro-
hullámú háttérsugárzás: CMB) polari-
zációjában. 

Az eredmény több szempontból is 
felbecsülhetetlen jelentőségű. Egyfelől 
közvetve bizonyítja a gravitációs hul-
lámok létezését, amely az Einstein-féle 
általános relativitáselmélet utolsó, köz-
vetlen megfigyelések által még nem 

igazolt jóslata. Ennél is fontosabbnak 
tűnik azonban a Világegyetem szü-
letését és fejlődését leíró kozmológiai 
modellekre gyakorolt hatása, illetve a 
kvantumfizika és az általános relativi-
táselmélet közt feltárt szoros kapcsolat, 
amelynek elmélete – a kvantumgravi-
táció – máig kidolgozatlan.

A mostani bejelentést megelőzően 
a tényleges megfigyelésekből a kuta-
tók csak a Nagy Bumm után nagy-
jából 1 perccel végbement folyama-
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tokat – nevezetesen az első könnyű 
elemek, a hidrogén, a hélium és a 
lítium atommagjainak képződését, 
illetve ezek részarányait – tudták 
összevetni a modellszámításoknak a 
nukleoszintézisre vonatkozó jóslata-
ival. Az ezt megelőző történésekre 

számtalan egymással versengő mo-
dell létezett, de róluk nem voltak va-
lóságos megfigyelések.

A most bejelentett eredmény a Nagy 
Bummot követő elképzelhetetlenül rö-
vid időszakig, a billiomod másodperc 
billiomodának billiomodáig tolja visz-
sza ezt a határt, amikor a Világegye-

tem eddig csupán elméletileg feltétele-
zett, elképesztően gyors, exponenciális 
ütemű tágulása (felfúvódása, más né-
ven: inflációja) végbement. Eközben 
az Univerzum mérete Planck-hossz-
nyi átmérőből (ez centiméterben ki-
fejezve 10 a mínusz 35. hatványon: a 
tizedesvessző után az első nem zérus 
jegyig 35 nulla áll) a ma belátható Vi-
lágegyetem sugarának (10 a 28. hat-
ványon centiméter: az 1 után 28 nulla 
áll) sokszorosára tágult.  

A kozmológia standard modell-
je szerint a ma az egész Világegyete-
met kitöltő, 2,72548 kelvines (mínusz 
270,42452 Celsius-fokos) mikrohullámú 
háttérsugárzás mintegy 380 ezer évvel a 
Nagy Bumm után keletkezett, amikor 
az Univerzum tágulása miatti lehűlés 
lehetővé tette a semleges atomok lét-
rejöttét, és a Világegyetem átlátszóvá 

vált a fény, azaz a fotonok számára, 
amelyek ezután szabadon terjedhettek. 

A CMB hőmérséklete a megfigyelé-
sek szerint csaknem teljesen homogén 
és izotróp eloszlású, csupán parányi 
(százezred résznyi, azaz μK nagyság-
rendű) ingadozások figyelhetők meg 
benne. A WMAP-műhold mikro-
hullámú égbolttérképén ezeket piciny 
vörös, illetve kék pöttyök jelzik, attól 

függően, hogy az átlagnál melegebbek 
vagy hűvösebbek. Ezek a hőmérséklet-
ingadozások a felfúvódás előtti kvan-
tumos sűrűségfluktuációknak felelnek 
meg: idővel ezekből fejlődtek ki azok 
az anyagcsomók, amelyekből a csilla-
gok és a galaxisok létrejöttek. 

Az inflációs modellel azonban nem 
csupán a mikrohullámú háttérsugár-
zás már korábban megfigyelt jelleg-
zetességei (nagyfokú homogenitás és 
izotrópia, illetve benne a parányi hő-
mérséklet-ingadozások) magyarázha-
tók meg: olyan jelenségeket is megjó-

A Világegyetem inflációja közben keletkezett gravitációs hullámok 

halvány, de jellegzetesen csavarodó mintázatot (B-módust) hoznak létre a 

CMB polarizációjában. Az ábrán a BICEP2-távcsQ által megfigyelt eloszlás 
látható, amely megfelel az inflációs modell jóslatának. A fekete szakaszok 

a polarizáció erQsségét és irányát, míg a vörös és kék árnyalás az 
óramutató járásával ellentétes, illetve azzal megegyezQ csavarodás fokát 

jelzik az égbolt egyes pontjaiban. (KÉP: BICEP2 COLLABORATION)

 A kozmikus mikrohullámú 

háttérsugárzás (CMB) 

hQmérséklet-eloszlása: 
kék színnel az átlagnál 
h_vösebb, vörössel az 
átlagnál melegebb régiókat 

jelölték

(KÉP: NASA/WMAP SCIENCE TEAM)

Naplemente az antarktiszi BICEP2- (az elQtérben) 
és a Déli-Sarki-távcsQ (a háttérben) mögött
(KÉP: STEFFEN RICHTER/HARVARD UNIVERSITY)
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sol, amelyeket a mostani bejelentésig 
nem figyeltek meg. Ilyenek az inflá-
ció során keletkező erőteljes gravitá-
ciós hullámok lenyomatai, amelyek 
a számítások szerint a CMB pola-
rizációjában, illetve annak egyik 
komponensében jelennek meg.

A BICEP-távcső a CMB polari-
zációját két összetevőre: az E- és 
B-módusra bontja. Az E-módust 
egyszerűen a fotonoknak az atomos 
anyagcsomókon (a sűrűségingadozá-
sokon) való szóródása hozza létre, ah-
hoz hasonlóan, ahogy a földi légkör 
atomjai és molekulái szórják a nap-
fényt (az E-módus eloszlása a CMB-
ben már 2002 óta ismert).

A gravitációs hullámok (a fényhez 
hasonlóan) „kezességgel” rendelkez-
nek: ennek eredményeként jellegzetes, 
„jobb- és balkezes” csavarodású pola-
rizációt keltenek. Ez a B-módus, amely 
az E-nél jóval gyengébb, és a gravitáci-
óhoz kapcsolódó jelenségek, így gravi-
tációs fényelhajlás (közbeeső galaxisok 
lencsehatása), illetve gravitációs hullá-
mok hozhatják létre. Utóbbiak hatása 
ahhoz hasonlítható, ahogy az erőteljes 
hullámverés fodrozódásokat kelt a 
part menti homokban. A gravitációs 
lencsehatás létrehozta B-módust már 
tavaly sikerült kimutatni a CMB pola-
rizációjában, a korai, éppen felfúvódó 
Világegyetemben keletkezett ősi gra-
vitációs hullámok halványabb nyomait 
azonban csak most sikerült észlelni. 

Gravitációs hullámok keletkezését 
az Univerzum történetének ebben a 
korai időszakában csak az inflációs 
Univerzum-modellek jósolják. Ezért 
a B-módus kimutatása a CMB pola-
rizációjában nem csupán maguknak 
a gravitációs hullámoknak a létezését 
bizonyítja (közvetve), hanem egy-
úttal az őket előre jelző kozmológiai 
modelleket is megerősíti. 

Amennyiben tehát a BICEP2 most 
bejelentett eredményét további el-
lenőrző megfigyelések is igazolják, 
akkor ez egyfelől több, az inflációs 
modell alternatívájaként kidolgo-
zott (s annak többé-kevésbé ellent-
mondó) elméletet cáfol. Másfelől új 
elemmel bővíti a csillagászati meg-
figyelések eszköztárát, amelyben 
ezután az elektromágneses hullá-
mok mellett a gravitációs hullá-
mok is helyet kaphatnak: ez várha-
tóan új lendületet ad majd a nagy 
gravitációshullám-detektorok épí-
tésének és fejlesztésének is.
Forrás: http://www.cfa.harvard.edu/news/2014-05  

	 A	jövW	innovátoraiért

A március 15-ei nemzeti ün-
nephez kapcsolódóan adták át a 
Jedlik Ányos-díjakat a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalában. 
A díj a kimagaslóan sikeres fel-
találói tevékenység, valamint 
a kiemelkedő színvonalú és 
hatékonyságú iparjogvédelmi 
munkásság elismerésére szol-
gál. A díjakat Bendzsel Miklós, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala elnöke adta át Babcsán 
Norbertnek, Bencze Gábornak, 
Nagy Zoltánnak, Raisz Ivánnak 
és Szamosi Katalinnak.

A honoris causa Jedlik Ányos-dí-
jat azok kapják, akik közéleti tevé-
kenységükkel, életművükkel 
nagyban hozzájárultak a 
hazai szellemi tulajdon-
védelmi kultúra és tu-
datosság fejlődéséhez. 
Idén ezt az elismerést 
Dr. Pakucs János, a 
Magyar Innovációs 
Szövetség tiszteletbe-
li elnöke, alapítója, a 
MATEHETSZ tehet-
ségügyi szövetség elnök-
ségi tagja vehette át a fiatal 
műszaki tehetségek felfedezéséért. 

Az innováció szó magyarországi 
elterjedése egybeesett a rendszer-
váltás időszakával – mondta a díj 
kapcsán Pakucs János –, s először 
magát az innováció fogalmát kel-
lett elfogadtatni itthon. Korábban 
ugyanis  a műszaki fejlesztés és 
a kutatás-fejlesztés kifejezéseket 
használták, de egy idő után eljutott 
a szakma arra a pontra, amikor már 
nemcsak a kutatásról és a műszaki 
fejlesztésről kellett beszélni, hanem 
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ezek társadalmi hasznáról és hasz-
nosíthatóságáról is. Erre azonban 
nem volt még jó kifejezés a magyar 
nyelvben, ekkor választották ki az 
– akkor még szokatlan, és kevéssé 
használt – „innováció” kifejezést. 
Így hozta létre mintegy harminc  
K+F intézeti vezető, élen járó mű-
szaki kutató, neves mérnök és gaz-
dasági szakember 1990-ben a Ma-
gyar Innovációs Szövetséget. Ekkor 
mondták ki, hogy az innováció a 
gazdaság növekedésének a legerő-
sebb hajtómotorja. 

Ezt követően egy éven belül , már 
1991-ben elkezdték az innováció-
ban érintett tehetséges fiatalok fel-

kutatását. Ehhez a 
mintát egy bécsi, fi-
ataloknak rendezett 
innovációs verseny 
ötlete adta, amely-
nek a révén el lehe-
tett jutni az európai 
megméret teté sre. 
A következő évben 
aztán, kiválasztott 
tehetségeinkkel ha-
zánk már ott volt az 
európai szintű ver-
sengésen, s 1995-től 
hivatalosan is részé-
vé vált a n emzetközi 
ifjúsági innovációs 

vérkeringésnek! 
Figyelemmel kísérve az ifjúsá-

gi innovációs tehetség-
kutató versenyeken 

megtalált ígé   retes 
fiatalok életútját, 
látható, hogy 99 
százalékuk egye-
temre került, s 
a már végzettek 
76 százaléka lett 

egyetemi oktató, 
kutató, mérnök vagy 

természettudományos 
tantárgyat tanító tanár. 

A többi 23 százalék sem került 
messze a gazdaságtól és az ipartól, 
mert sikeres vállalkozók lettek. 
Tehát igen nagy arányban sike-
rült olyan fiatalokat találni, akik 
magas szintű műszaki értelmiségi 
munkát végeznek! Ők egy folyton 
bővülő „klub”, a Magyar Fiatal 
Tudósok Társasága (MAFITUD) 
tagjai lettek, akik évente talál-
koznak, folyamatos közöttük a 
kapcsolattartás. 

GÓZON ÁKOS

Pakucs János (FORRÁS. BME)
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2.
rész

A növények jelentős ré-
szénél a virágok beporzá-
sához valamilyen közve-

títőre van szükség. Lehet ez szél, 
víz, madarak, denevérek, de 
többségük esetében ezt a felada-
tot rovarok látják el. Közülük is a 
méhek vállalják magukra e fon-
tos feladat oroszlánrészét, utódai-
kat ugyanis virágporral etetik, 
melynek begyűjtése nap mint nap 
számos virág egymás utáni láto-
gatásával jár. Eközben fontos 
szolgálatot tesznek mind a növé-
nyeknek, mind a növényeket fo-
gyasztó állatoknak és az ember-
nek. A megporzást (pollinációt) 
ezért méltán nevezhetjük az öko-
szisztéma-szolgáltatások – azaz a 
természet által az embernek nyúj-

totta javak – fontos elemének. A 
poszméhek (Bombus spp.) az észa-
ki félteke mérsékelt égövi részén a 
legfontosabb vadonélő beporzó 
állatok a vadvirágok és a termesz-
tett kultúrnövények számára egy-
aránt.

NektárgyejtWk	és	nektárrablók
A növények sokszor pollinációs 
szindrómákat mutatnak: a virágok 
felépítése is idomulhat az őket láto-
gató rovarok testalkatához, szín- és 
illatérzékeléséhez. A poszméhek ál-
tal felkeresett virágok sokszor na-
gyobbak, kellő méretű „leszállópá-
lyát” biztosítanak e viszonylag 
nagyméretű hártyásszárnyúaknak. 
Kétoldali szimmetriájúak, feltűnő 
kék, lila és sárga színnel csalogatják 

a főként ultraibolya tartományt ér-
zékelő fajokat, nektárjuk pedig álta-
lában mélyebb tölcsér alján gyűlik 
össze, melyet a hosszú nyelvű posz-
méhek könnyen elérnek. 

Mint minden kapcsolatban, a nö-
vények és beporzó poszméhek kö-
zött is előfordul azonban „csalás”. 
Egyes fajok ugyanis (elsősorban a rö-
videbb szájszervűek) kirághatják a 
virágtölcsér alját, és így anélkül jut-
nak hozzá az édes nektárhoz, hogy 
érintkeznének a porzókkal és a ter-
mővel. Ez a nektárrablás egyes felté-
telezések szerint negatívan befolyá-
solhatja a növény szaporodását, a 
magtermést, azonban erről valószí-
nűleg nincs szó, sok esetben a posz-
méh emellett még a könnyebben el-
érhető virágporból is gyűjt.

Európában mintegy 250 termesz-
tett növényfajt tartanak számon, 
ezek kétharmada rovarbeporzású. A 
poszméhek által beporzott kultúrnö-
vények köre igen széles. Bizonyos fa-
jok, mint a lucerna (Medicago sativa) 
és a herefélék (Trifolium-fajok) ke-
resztbeporzás nélkül nem hoznak 
magot. Mások ugyan önbeporzók, 
de szükségük van a rovarok közre-
működésére ahhoz, hogy a virágpor 
a porzókról a termőre kerüljön; ilyen 
például a repce (Brassica napus) és a 
paradicsom (Lycopersicon esculentum). 
A napraforgó (Helianthus annuus) 
jobb minőségű magot, a szamóca 
(Fragaria × ananassa) nagyobb gyü-
mölcsöt hoz rovarbeporzás esetén. A 
kultúrnövények mellett nem feled-
kezhetünk meg a vadon élő növény-
fajokról sem. A morfológiai szem-

AZ 	 ÉV 	 ROVARA : 	 A 	 FÖLD I 	 POSZMÉH

TERMÉSZET	ADTA	
SZOLGÁLTATÁS

Rachel	 Carson	 híres	 könyve,	 a	
Néma	 tavasz	 az	 ember	 felelWt-
len	környezethasználatát	okolva	
a	madarak	és	méhek	elhallgatá-
sát	s	vele	a	mag	nélkül	maradt	
növényeket	 vizionálja.	 A	 posz-
méhek	 pollinációs	 szerepe	 jól	
szemlélteti	 a	 természetnek	 ezt	
a	talán	egyik	legfontosabb,	Wsi,	
ám	 nagyon	 sérülékeny	 kapcso-

latrendszerét.

Földi poszméh

(SÁROSPATAKI MIKLÓS FELVÉTELE)
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mok vibrációjával 400 Hz frekven-
ciájú rezgést keltenek, mely bizo-
nyos növényfajok – így a burgo-
nya és a paradicsom – esetében 
segíti a pollentokokból a virágpor 
kihullását. 

A vadméheknek azért is fontos a 
szerepe a megporzásban, mert ve-
lük elkerülhető a csak háziméhekre 
– mint egyetlen fajra – hagyatkozó 
megporzás nagyfokú kockázata és 
kiszolgáltatottsága. Gondoljunk csak 
a méhatka (Varroa destructor) vagy a 
kaptárfénybogár (Aethina tumida) 
okozta károkra és a kolónia-össze-
omlás vagy kaptárelhagyás (Colony 
Collapse Disorder) néven ismert je-
lenségre, melyek a háziméhcsaládok 
nagyfokú pusztulására vezettek a 
legutóbbi évtizedekben világszerte 
számos országban.

pontok mellett fontos kiemelni, 
hogy a poszméhek nagyobb távol-
ságra terjednek, ami lehetővé teszi 
az egymástól távolabb lévő növény-
egyedek keresztbeporzását is. 

Változó	nyelvhosszal
Habár nehéz pontos gazdasági érté-
ket rendelni egy ilyen fontos öko-
szisztéma-szolgáltatáshoz, a meg-
porzás értékét a Földön összesen 150 
milliárd euróra becsülik. Ebből per-
sze nagy rész tulajdonítható a 
háziméhnek, mely hosszú ideje a ter-
mesztett növényfajok célzottan tele-
pített, alkalmazott és a gazdálkodók 
többsége által a XX. századig szinte 
az egyetlen ismert és elismert bepor-
zója. Hatékonysága és fontos gazda-
sági értéke vitathatatlan, azonban 
sok esetben alulmarad a vad méhfa-
jokkal, és így elsősorban a poszmé-
hekkel szemben. A háziméh viráglá-
togató aktivitása erősen függ az 
időjárástól, testfelépítése, főként rö-
vid nyelve miatt pedig nem alkal-
mas a tölcséres virágok megfelelő 
beporzására.

Ellenben a poszméhek nagyon ala-
csony hőmérsékleten (bizonyos ese-
tekben akár fagypont alatt!), még 
szemerkélő esőben is aktívak, reggel 
korábban kezdik a táplálékkeresést, 
és gyorsabbak is a háziméhnél az 
adott időegység alatt látogatott virá-
gok számát tekintve. A poszméhek a 
fajonként változó nyelvhossznak 
köszönhetően a virágok széles körét 
látogatják sikerrel. Továbbá a vi-
rágra szállva a szárnymozgató iz-

A poszméheknek a háziméhekhez 
hasonló háziasítására elsőként az 
1980-as években került sor Hollan-
diában. Később a földi poszméh, va-
lamint Észak-Amerikában a Bombus 
impatiens alkalmazása széles körben 
elterjedt, elsősorban a paradicsom 
üvegházi termesztése kapcsán. 

Végveszélyben	az	óriás
A vadon élő méhek és azon belül a 
poszméhek diverzitása is erősen 
csökken Európában és más konti-
nenseken is. Magyarországon jóval 
jobb a helyzet, mint Nyugat-Európa 
vagy Észak-Amerika nagy részén, 
de már nálunk is észlelhetők negatív 
jelenségek. A hazai fajok közül jó 
néhány a veszélyeztetett vagy foko-
zottan veszélyeztetett kategóriába 
sorolható. A hazai poszméhadatbázis 
elemzésével megállapítható, hogy 10 
hazai faj állománya jelentősen csök-
kent az elmúlt 50 évben, és mind-
össze 3 faj mutatott kisebb-nagyobb 
populációnövekedést. 

A földi poszméh állománya sta-
bilnak tűnik. A kövi (Bombus 
lapidarius) és a mezei poszméh 
(Bombus pascuorum) nemcsak Ma-
gyarországon, hanem egész Euró-
pában gyakori. Ugyanakkor sajnos 
a veszélyeztetett hazai fajok között 
van az óriásposzméh (Bombus 
fragrans), amelyiket bizonyítottan 
csak a hetvenes-nyolcvanas években 
látták utoljára Kunpeszér és Kuna-
dacs környékén. A sárga poszméh 
(Bombus muscorum) előfordulási gya-
korisága pedig az 1950-es évektől a 
kilencvenes évekre a tizedére esett 

A gyakori kövi poszméh

(DELI TAMÁS FELVÉTELE)

Mezei poszméh

(DELI TAMÁS FELVÉTELE)
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vissza! Mára a veszélyeztetett fajok 
törvényesen is védettek. Az óriás-
poszméh 100 000 forintos, a délvi-
déki poszméh (Bombus argillaceus) 
50 000 forintos eszmei értékkel sze-
repel a hazai védett állatfajok listá-
ján, míg a többi 10 védett faj közül 
ötnek 10 000, a másik ötnek pedig 
5 000 forint az eszmei értéke.

EltenW	méhlegelWk
A poszméheket veszélyeztető ténye-
zők közül leggyakrabban a megfele-
lő élőhelyek eltűnését szokták emle-
getni. A poszméheknek tavasztól 
nyár végéig folyamatos méhlegelőre 
van szükségük. Az intenzív művelé-
sű agrárterületeken viszont ez nem 
áll rendelkezésükre, hiszen még a vi-
rágzó kultúrák is csak a virágzási 
időszakban biztosítanak méhlegelőt, 
igaz, akkor nagy mennyiségben, de 
csak igen rövid ideig. Ugyanakkor 
az intenzív mezőgazdasági művelés 
alatt álló területeken egyre kevesebb 
az olyan mezsgye, árokszél vagy 
parlagterület, ahol a poszméhek az 
egész szezon folyamán megtalálhat-
ják a számukra táplálékot kínáló nö-
vényeket.
 Komoly problémát okoz a még 
megmaradt élőhelyek feldaraboló-
dása. Ha ugyanis a feldarabolódás 
miatt a megmaradó területek kö-
zött nincs összeköttetés, akkor a 
túlságosan kicsi élőhelyfoltok nem 
tudnak életképes populációkat 
fenntartani. 

Fontos veszélyeztető tényező a me-
zőgazdasági vegyszerek használata 
is. A XX. század második felétől 
kezdve egyre intenzívebben haszná-
lunk rovarirtó szereket, melyek koc-
kázatbecslésénél csak háziméhek 
tesztelésére vannak konkrét kötele-
zettségek. Manapság is gyakran hal-
lani háziméh-mérgezésekről helyte-
len vegyszerhasználat miatt, de a 
poszméhek rejtett kolóniáinál ezek a 
pusztulások nem vehetők észre ilyen 
könnyen. Nagyon fontos megemlí-
teni a vegyszerek majdnem halálos 
(szubletális) hatásait, amelyek nem 
észlelhetők azonnal, sokszor csak 
egy-két nemzedék múlva derülnek 
ki, például csökkent szaporodási ké-
pesség formájában. A manapság so-
kat vitatott neonikotinoid csávázósze-
rek esetében is ezeknek a szubletális 
hatásoknak a vizsgálatára volna na-
gyon fontos hangsúlyt fektetni!

Fölmerülhet még a nagy mennyi-
ségű háziméh által okozott 
kompetíció, azaz a forrásokért való 
versengés negatív hatása is, különö-
sen olyan területeken, ahol több száz 
családból álló, nagyon intenzív mé-
hészetek vannak. Az ilyen típusú 
méhészetek Magyarországon is egy-
re gyakoribbak, de ezek hatásáról 
még nagyon kevés az információ. 

Az	emberek	bánják	hiányukat
A poszméhek faj- és egyedszámának 
csökkenése nagyon súlyos következ-
ményekkel, a megporzási hatékony-

ság és a növényi produkció csökke-
nésével is járhat. Mivel a természetes 
életközösségek erre a növényi pro-
dukcióra épülnek, a következmé-
nyek beláthatatlanok lehetnek. Szá-
mos gazdasági növényünk, elsősor-
ban gyümölcs- és zöldségkultúráink 
terméshozamára pozitív hatással 
vannak a vadméhek, így a poszmé-
hek is. A megporzók eltűnésével je-
lentősen csökkenhet e gazdasági nö-
vények terméshozama, ami komoly 
gazdasági károkat okozhat. Az pe-
dig, hogy minden megporzással kap-
csolatos problémát meg tudunk olda-
ni tenyésztett háziméhek segítségé-
vel, az elmúlt évek háziméh-pusztu-
lásainak ismeretében meglehetősen 
szűklátókörű álláspontnak tűnik.

A poszméhek sokféleségének meg-
őrzése, az általuk végzett megporzó 
szolgáltatások fenntartása érdekében 
nagyon fontos megőriznünk az álla-
potában természetközeli füves élő-
helyeket. Persze, ma már Magyaror-
szágon is kevés az olyan élőhely, 
amelyet az ember ne használna. 
Ugyanakkor az intenzív mezőgaz-
dasági hasznosítás alatt álló területe-
ken létrehozhatók olyan parcellák, 
ahol a poszméhek életfeltételei ked-
vezők. Magyarországon is egyre 
több helyen létesülnek olyan szántó-
föld szegélyek, ahol virágos magke-
verék vetésével méhlegelő-parcellá-
kat alakítanak ki. Az ilyen területek 
pozitív hatással lehetnek a poszméh-
faunára.

A számukra alkalmas élőhelyek 
létrehozhatók városi parkokban, 
közterületeken is. Poszméhbarát 
kertek és parkok létesíthetők, sőt az 
iskolakertek is kialakíthatók úgy, 
hogy a poszméheknek és egyéb 
vadméheknek megfeleljenek, így a 
tanulók élőben megismerkedhetnek 
ezekkel a hasznos és szép állatok-
kal. Természetesen mindezek első-
sorban a gyakori, kevésbé speciális 
igényű fajok esetében jelenthetnek 
megoldást, mint amilyen a földi 
poszméh is. Ezt a fajt akár a gya-
korlati biológiaoktatásba is be lehet-
ne vonni, de a speciálisabb igényű, 
védelemre szoruló fajokat minden-
képpen a természetes élőhelyek 
fenntartásával, helyreállításával kell 
megóvni.

KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI ANIKÓ

 SÁROSPATAKI MIKLÓS

Délvidéki poszméh

(DELI TAMÁS FELVÉTELE)
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Az egyik szereplőnél felbuk-
kanó bajok továbbterjedésé-
nek lokalizálása, a mérgezés 

továbbterjedésének megakadályozá-
sa azért sem egyszerű, mert a mo-
dern gazdaságokban mélyen meg-
gyökeresedett néhány általánosan al-
kalmazott gyakorlat. 

Az	állammal	összenWtt	
bankszektor	

Az egyik ilyen, hogy az állam a leg-
több országban jelentős mértékben 
tulajdo-nos is a bankszektorban, az-
az szinte összenő az állam a bankok-
kal. A fejlesztési bankok, az expor-
tot támogató, garanciát adó pénzin-
tézetek legtöbbje kizárólagosan álla-
mi tulajdonban van. A bankszektor 
egyes képviselői szintén állami, tar-
tományi, helyhatósági tulajdonban 
vannak, ilyenek a helyi bankok (a 
nevük német nyelvterületen Landes-
bank, Ausztria és Németország erre jó 
példa). Uniós rendelkezés viszont, 
hogy az államnak záros határidőn 
belül el kell adnia ezeket a 
landesbankokat, ez a folyamat nap-
jainkban is tart. 

Az állam és a bankok összenövésé-
nek komoly tényezője az is, hogy az 
államok rendszeres túlköltekezését 
az állampapírok, államkötvények 
megvásárlásával a bankszektor fi-
nanszírozza. Ha tehát egy állam fi-
nanszírozása megbillen vagy a nem-
zetközi hitelminősítő intézetek egy 

M E R R E  TA R T  A Z  E U R Ó PA I  B A N K U N I Ó ? 

FELÜGYELET ÉS 
ÁTVILÁGÍTÁS

A	modern	gazdaságokban,	mint	amilyen	az	Európai	Unió	is,	a	pénztulajdonosok	–	az	állam,	illetve	a	
költségvetés,	a	vállalkozások	és	a	magánszemélyek	–	között	igen	szövevényes,	összetett	és	sok	eset-
ben	elszakíthatatlan	a	kapcsolat	és	e	kapcsolat	kockázatai	is	közösek.	Ráadásul	e	pénzügyi	összefo-
nódás	szálai	átnyúlnak	a	határokon	is:	egy	állam	költségvetése	külföldi	forrásokat	vonhat	be,	egy	
banknak	külföldön	is	lehet	leánybankja,	magánszemélyek	tarthatnak	bankbetétet	más	országokban	
stb.	A	2008-as	pénzügyi	válság	ismét	rávilágított	arra,	hogy	olyan	hatékony	politikai,	gazdasági	sza-
bályozó	eszközökre,	mechanizmusokra	van	szükség,	ami	lecsillapítja,	semlegesíti	egy-egy	szereplW	
megbotlását,	és	eléri,	hogy	a	megbotlás,	azaz	a	kockázat	(ami	veszteség	is	lehet)	ne	terjedjen	tovább.	

államot leminősítenek, akkor válto-
zik azon bankok kockázati besoro-
lása is, amelyek ilyen állampapírt 
tartanak könyveikben.   

További gond, hogy a bankszektort 
felügyelő hatóság, a bankfelügyelet 
szintén az államhoz (a függetlennek te-
kintett jegybankhoz vagy a kormány pénz-
ügyminisztériumához) kötődik, az uniós 
országokban ebben nincs egységes 
gyakorlat. Sok esetben ezek a nem-
zeti bankfelügyeletek pedig nem 
elég kritikusak országuk bankszek-
torának szereplőivel, azok kockáza-

tával szemben. Elnézőek, szemet 
hunynak bizonyos működési bajok 
felett, hiszen azok feltárása, nyilvá-
nosságra hozatala hat vagy hathat az 
országkockázatra is, ez pedig politikai-
lag lehet kínos. 

A	gyökerekhez	is	
hozzá	kell	nyúlni

A kiút szempontjából nehezen kezelhe-
tő egyes uniós országok azon sajátossá-
ga, hogy bankjaik országukon túlter-
jeszkedve túlságosan nagyok az anya-
országuk költségvetéséhez képest (ez a 

A Lehman Brothers 2008-ban ment csQdbe (FORRÁS: GETTY IMAGES)



426   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/14

mentés (bail-in) intézkedésekben és 
szabályozásban történő megkülön-
böztetése. 

Kimentésről akkor van szó, ha a bank 
működését, tőkehelyzetét, veszteségren-
dezését kívülről oldják meg: a kormá-
nyok, a költségvetés, azaz végül is az 
adófizetők fizetik meg a veszteségeket, 
ők mentik meg a bankot a csődtől. Belső 
mentésről akkor beszélünk, amikor az 
adott bank veszteségét a bank részvé-
nyesei (tulajdonosai), hitelezői (kötvényeit 
megvásárló ügyfelei) és betétesei (ügyfelei) 
viselik el vagy finanszírozzák. Kimen-
tésnél a bankok és a kormányok össze 
vannak láncolva, belső mentésnél az 
adófizetőknek ilyen lánca nincs. 

Ehhez a kimentéshez mint módszer-
hez kapcsolódik az Európai Unió loko-
motívjának számító Németországban 
egyre erősödő politikai nézet is: a német 
adófizetők egyre kevésbé nézik jó szem-
mel, hogy közpénzekből (ráadásul legfő-
képpen az ő adócentjeikből) mentsenek 
meg egyes bankokat a csődtől.   

Európai	Bankunió	–	milyen	
lépésekkel?

A meghatározó uniós testületek és in-
tézmények megegyeztek abban, hogy 
sokrétű intézkedéssorozatra van szük-
ség a pénzügyi stabilitás megőrzése, 
megtartása érdekében, és bevezetésük 
időt igényel, tehát egy átmeneti időszak 
után áll majd be a kívánatos állapot.  

Uniós egyetértés született arról, 
hogy baj esetén legelőször a belső 
mentésnek kell működésbe lépnie. (A 
betétesek pénzét betétenként egyéb-
ként 100 000 euro összegig garantálja 
a rendszer a tagországokban felállított 
betétbiztosítási intézmény segítségével).    

Ahhoz, hogy a kormányokat és a 
nemzeti költségvetéseket mentesítsék 
az esetleges bankcsődök költségétől és a 

kimentésnek gátat szabjanak, egységes 
bankszanálási alap (angolul Single 
Resolution Mechanism/SRM) létrehozá-
sa és feltöltése szükséges. Először min-
den tagállam maga hozza létre ezt az 
alapot, az alapba a bankok teljesítenek 
befizetést. Tíz év után pedig e bankala-
pokat egységes uniós alapba vonják 
majd össze. A részletkérdésekben most 
is folyik a vita és ehhez kapcsolódva el-
döntendő még az is, hogy milyen uniós 
testület határoz majd a szanálásról és a 
kapcsolódó intézkedésekről. Amíg ez a 
bankszanálási alap fel nem áll, bank-
csőd esetén jelenleg az eurozóna bank-
jai számára közös pénzalap tud segíteni 
(angolul European Stability Mechanism/
ESM), ennek kerete 500 milliárd euro. 

Hogy a bankok rendszerszintű, vala-
mint túlélési kockázata csökkenjen és a 
pénzügyi stabilitás erősödjön, szükség 
van egységes bankfelügyelet létrehozá-
sára is. Az Európai Központi Bank 
(EKB) lesz ez a felügyeleti hatóság. A 
több mint 8000 uniós bankból kivá-
lasztottak 130 meghatározó nagyban-
kot, ezek felügyelete nemzeti hatáskör-
ből át fog kerülni az EKB hatáskörébe 
várhatóan 2014 novemberétől. Azon 
eurozónába tartozó országok bankjai 
kerültek ebbe a csoportba, amelyek mé-
rete meghatározó (minden ország három 
legnagyobb bankja automatikusan beke-
rült), tevékenységük átnyúlik az ország-
határokon, mérleg-főösszegük anyaor-
száguk GDP-jéhez mérten jelentős, a 
legutóbbi pénzügyi válságban kértek és 
kaptak uniós pénzalapokból támoga-
tást. Fontos kiemelni: az EKB vizsgálni 
fogja e 130 bank eszközminőségét ab-
ból a szempontból, hogy mutatnak-e 
tőkehiányt, szükség van-e feltőkésítésre 
vagy valamilyen más védőhálóra egész-
séges működésük folyamatos fenntar-
tása érdekében. Az e vizsgálati körbe 
tartozó stressz-tesztek is azt szolgálják, 
hogy egy hirtelen, nem várt veszteség 
vagy sokk esetén stabil, működőképes 
marad-e az adott bank.   

DöccenWkkel,	de	haladunk
Fontos látni, hogy a bankunió felál-
lításának és működtetésének két 
nagy célja van: hatékonyan szabá-
lyozni a működést, megelőzni a 
bankcsődöket, fenntartani a pénz-
ügyi stabilitást; és a bankrendszert 
sokkok, válságok esetén függetlení-
teni az adott ország költségvetésétől, 
a közpénzektől. 

helyzet például Olaszországban és Spa-
nyolországban). Paradox helyzet is adó-
dott a közelmúltban, amikor egyes 
bankok túlságosan sok állampapírt 
tartottak birtokukban, és ez ingatta 
meg stabilitásukat vagy vezetett csőd-
jükhöz (Görögország).  

A banki működés szabályozásával 
függ össze, és kockázatosságukat je-
lentősen befolyásolja az, hogy a ban-
kok nemcsak ügyfeleik kiszolgálására 
vállalnak kockázatot, hanem saját 
számlára is végeznek ilyeneket profit-
juk növelése érdekében. Keveredik te-
hát a hagyományos, kereskedelmi 
banki tevékenység a jóval kockázato-
sabb befektetési banki tevékenységgel. 
Az Amerikai Egyesült Államokból, 
Paul Volckertól, a FED korábbi elnö-
kétől származik egy új keletű, beveze-
tés előtt álló szabály (Volcker-szabály), 
amely el akarja érni, hogy a bankok 
csak szabályozott módon, korlátok 
között végezzenek saját kockázatra 
spekulatív (részvénybe, befektetési, koc-
kázati alapokba saját jogon történő) be-
fektetéseket. E szabály alkalmazása 
végső soron a betétesek érdekeinek 
védelme mellett a pénzügyi stabilitást 
is erősítené. Értelemszerűen ügyfeleik 
érdekében, azok megbízásából a ban-
kok továbbra is végezhetnének ilyen 
spekulatív műveleteket, de ebben az 
esetben az esetleges kockázatot nem a 
bank, hanem az ügyfél viseli. Az Eu-
rópai Unióban jelenleg komoly viták 
folynak arról, hogyan, mikortól és 
milyen finomításokkal alkalmazzák 
majd ezt a szabályt.

Napjainkra már teljesen világossá 
vált, hogy egyáltalán nem mind-
egy, ki viselje egy-egy bank veszte-
ségét, esetleges csődjét. Két fontos 
fogalom bevezetése tesz rendet eb-
ben: a kimentés (bail-out) és a belső 
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tésének egyensúlyához külföldről 
felvett hitelek is kellenek (ilyen ország 
hazánk is), mert ha kisebb az 
országkockázat, olcsóbb az ilyen hi-
tel kamata is, tehát kisebbek lesznek 
a költségvetés kamatkiadásai.  

A véglegesítésre váró bankuniós sza-
bályok között a szanálási alapba törté-
nő befizetési mértékekről még foly-
nak a viták: logikusnak tűnik az a ja-
vaslat, hogy a kockázatosabb üzletpo-
litikát folytató bankok a jövőben 
többet fizessenek a kasszába, hogy ne 
egységes legyen a kulcs.

A betétesek fogyasztóvédelmi intéz-
kedése az is, hogy bankcsőd esetén kár-
talanítási idejük a jelenlegi 20 munka-
napról 7 munkanapra csökkenjen. Szin-
tén fontos, hogy a változásokról a beté-
teseket is alaposan tájékoztatni kell, 
hasonlóan ahhoz, ahogyan a kockáza-
tos befektetések előtt az ügyfeleket egy 
alkalmassági, a pénzügyi piacok isme-
retét és ezek kockázatait tudakoló, 
úgynevezett MIFID-tesztnek vetik alá. 

Sok még tehát a teendő, folynak a vi-
ták a részletekről. Ezen az úton az idén 
a legnagyobb lépés az Európai Köz-
ponti Bank keretében felállítandó egy-
séges bankfelügyelet, valamint a leg-
nagyobb európai bankok tőkehelyze-
tének átvilágítása lesz.

PALLA GÁBOR

A bankunió az eurozóna országaira 
terjed ki, de bármelyik, eurót nem 
használó ország csatlakozhat hozzá. Ez 
közös érdek ugyan az Európai Unió-
ban, de a tagországok eltérő történel-
mi, gazdasági, geopolitikai előzmé-
nyek után váltak uniós taggá. Nagy-
Britanniának például nemcsak sajátos 
földrajzi helyzete van az unión belül, de 
nem is tagja az eurozónának, sőt vár-
hatóan még sokáig megtartja nemzeti 
fizetőeszközét. Így a bankuniótól is tá-
vol fog maradni. Azokban az orszá-
gokban tehát, amelyek a bankunióból 
kimaradnak, az esetleges bankmentés-
re fordított összegek megterhelhetik a 
költségvetést pénzügyi bajok esetén. 
Ebből a szempontból kivételes helyze-
tük van azon nem eurozónás orszá-
goknak, ahol nagy külföldi bankok le-
ánybankjai fedik le a banki tevékeny-
ség nagy részét. Ilyen ország hazánk is, 
mert a 2008-as pénzügyi válság okoz-
ta banki veszteségeket az anyabankok 
tőkeemeléssel közömbösítették, tehát 
költségvetési pénzt nem kellett bevon-
ni, ami óriási könnyebbség volt. 

Fontos megjegyezni: a nemzetközi 
hitelminősítő intézetek jelentős ország-
kockázat-csökkentési lépésnek fogják 
tekinteni, hogy egy ország tagja-e a 
bankuniónak. Ez nem elhanyagolható 
szempont ott, ahol az ország költségve-

A máriatövis

A máriatövist már az ókorban is felhasz-
nálták gyógyászati célokra. Népies ne-
vei: tarkabogáncs, őszbogáncs, szamár-
kóró, pápafű, Szűz Mária tövise. A me-
diterrán térségből származó növény 
mind leveleivel, mind virágával feltűnő 
jelenség, hiszen nagy, fényes, tüskés leve-
lei ezüstösek, főleg a levélerek mentén. 
Ibolyaszínű, olykor fehér fészekvirágza-
ta a magas szár csúcsán magányosan fej-
lődik. A növény júniustól egészen nyár 
végéig virágzik. 

A máriatövis termése legnagyobb 
mennyiségben olajat (15–30 százalék) és 
fehérjét (20–30 százalék) tartalmaz, de 
gyógyászati szempontból legfontosabb 
hatóanyaga az érett magjából kivont, 
összefoglaló nevén szilimarinnak neve-
zett antioxidáns hatású vegyületkeve-
rék. A szilimarin olyan erős antioxidáns 
tulajdonságot fejt ki, hogy képes semle-
gesíteni az anyagcsere-folyamatok során 
felszabaduló szabadgyököket, továbbá 
növeli a glutation és a szuperoxid-dizmutáz 
nevű antioxidánsok mennyiségét is. A 
szilimarin többféle flavonoidból (szi li bi-
nin, szilidianin, szilikrisztin stb.) áll, ame-
lyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be 
a méreganyagok eltávolításában, illetve 
elősegítik a máj regenerálódását. 

A máriatövis képes megerősíteni a 
májsejtek és a vesesejtek külső membrán-
ját, így megakadályozza, hogy a toxinok 
bejussanak e sejtek belsejébe. Klinikai 
vizsgálatok tanúsága szerint a májkárosí-
tó gyógyszerek által okozott mellékhatá-
sok is jól kivédhetők máriatövist tartal-
mazó készítményekkel. Kísérletek során 
bebizonyosodott, hogy mivel a gyógy-
növény javítja a májfunkciót, bevethető 
az alkoholeredetű és a kábítószer okozta 
májbetegségek kezelésére is. 

Egy nemrégiben készült tanulmány bi-
zonyította, hogy a máriatövis csökkenti a 
rák kezelésére alkalmazott kemoterápia 
okozta májkárosodás veszélyét, emellett 
hozzájárul a kemoterápia mellékhatásai-
ból való gyors felépüléshez. Gyógyászati 
céllal a termését, jellemzően annak száraz 
kivonatát használják a gyógyszergyárak. 
A növénynek csak enyhe mellékhatásai is-
mertek, azonban mielőtt szedni kezdjük, 
kérjük ki kezelőorvosunk tanácsát!

 MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Gyakorló oktató-kutató csil-
lagászként jól ismerem a 
szakmánkkal kapcsolatos 

sztereotípiákat. Az éjszaka távcsö-
vébe kukucskáló csillagász, aki ki-
lesi az égbolt titkait: kevés roman-
tikusabb elképzelés él a hétköznapi 
emberekben valamilyen tetszőle-
ges tudományterület képviselőjé-
ről, s ugyanakkor ennek a sokak 
számára vonzó képnek döbbenete-
sen semmi köze a valósághoz. 
Mindennek persze nincs igazán je-
lentősége mindaddig, míg esetleg 
pályaválasztást befolyásoló ténye-
zővé nem válik. Akkor viszont 
már a mi felelősségünk is, hogy a 
kutatói utánpótlást jelentő fiatal 
generációkat készítsük fel a tudo-
mány művelésének kijózanító napi 
gyakorlatára – amely során tényle-
gesen előfordulnak akár romanti-
kusnak is tekinthető pillanatok, ám 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Hogyan dolgozik egy XXI. századi tudós? Mik a kutatói munka napi gyakorlatának legfontosabb 

összetevWi?	Hogyan	lehet	valaki	sikeres	kutató?	Hogyan	adhatjuk	át	gondolatainkat,	eredményein-
ket	a	lehetW	leghatékonyabban	a	tudományos	közlés	módszereivel?	ProgramismertetW	a	kétnapos	

intenzív	kurzusról,	amelynek	sorozata	2014-ben	is	folytatódik.

ezek gyakorisága eltörpül a sikeres 
kutatói léthez nélkülözhetetlen 
egyéb feladatok sora mellett.

Ezen gondolatok jegyében tervez-
tük meg az Ég és Föld vonzásában – a 
természet titkai című TÁMOP-
projektben A tudományos közlés művé-
szete cím alatt futó tevékenységet. A 
felsőéves egyetemi hallgatókra, kuta-
tói pályájuk elején járó dok to ran du-
szokra, illetve részben a tu do mány-
kommunikációval foglalkozó szak-
emberekre optimalizált esemény két 
év alatt összesen négy al ka lom mal 
kerül megrendezésre. Al kalmanként 
egy hétvégét vesz igénybe, péntek 
délutántól vasárnap délig, egyfajta 
hétvégi intenzív kurzus formájában. 
A program hat-hét másfél órás elő-
adás köré épül fel, amelyeket gyakor-
lati tudnivalókra koncentráló kötet-
len konzultációk egészítenek ki, re-
ményeink szerint minden résztvevő 

számára hasznos ismeretekkel. Jelen-
tős hangsúlyt fektetünk az előadók és 
a közönség integrációjára, ezért a 
klasszikus kávészünetek mellett kö-
tetlen esti beszélgetésekben ismerke-
dünk meg egymással, előadók és 
hallgatóság, illetve a tudósnövendé-
keket legjobban érdeklő kérdésekkel.

Miről is esik szó a bő kétnapos 
programban? A gyakorló kutatók és 
tudománykommunikátorok által le-
vezetett előadások, illetve konzultá-
ciók teljes mértékben lefedik a tudós 
munkájának minden aspektusát. 
Noha csillagászati példákon keresz-
tül mutatjuk be a konkrét problémá-
kat, a tárgyalás kellően általános, 
hogy tetszőleges műszaki-termé-
szettudományos irányultságú hall-
gató hasznosíthassa az elhangzotta-
kat. Elsőként egy tudományos karri-
er főbb állomásait járjuk körbe, ho-
gyan juthat el valaki a tudományos 
diákköri egyetemistától az intézet-
vezető professzori állásig, külön ki-

térve a legfontosabb tudományos 
minősítési lépcsőfokokra, illetve az 
ezekkel párhuzamosan változó anya-
gi lehetőségekre (legtöbben itt talál-
koznak először a kutatói közalkal-
mazotti bértáblával és kerülnek tisz-

A TUDOMÁNYOS 
KÖZLÉS	MdVÉSZETE
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tába az egyetemi tanársegéd, adjunk-
tus, docens és tanár, valamint a 
tudományos segédmunkatárs, mun-
katárs, főmunkatárs és tanácsadó 
pontos jelentésével). Nem hallgatjuk 
el a külföldi munkavállalás lehetősé-
geit sem, részletesen bemutatva az ez-
zel kapcsolatos nehézségeket és kihí-
vásokat. Bevezetjük a kutatói munka 
napi gyakorlatának három fő kom-
ponensét, a konkrét tudományos ku-
tatást, az oktatást és témavezetést, il-
letve a tudományos közösség szolgá-
latát (elsősorban a bírálói munkára fó-
kuszálva).

Az alapok tisztázása után ráté-
rünk a kurzus fő üzenetére: a sike-
res tudós titka gondolatainak, 
eredményeinek minél hatéko-
nyabb átadása a tudományos köz-
lés módszereivel. Ennek legfonto-
sabb, ám messze nem kizárólagos 
összetevője a tudományos szakcik-
kek írása. Éppen ezért a cikkek 
hatékony megírását és vezető nem-
zetközi szaklapokban történő pub-
likálását nagyon részletesen körbe-
járjuk, rengeteg gyakorlati példá-
val illusztrálva mondandónkat. 
Ám legalább ennyi időt szánunk a 
konferenciákon való sikeres sze-
replésekre (tudományos előadással 
és poszterprezentációval), a speciá-
lis közlésekre (kutatási, műszer- és 
álláspályázatok), valamint az isme-
retterjesztésben tudósként történő 
részvételre, akár cikkek írásával, 
akár ismeretterjesztő előadások 
tartásával, akár médiában megje-
lenő nyilatkozó szakértőként. A 
levezető előadásokat ismeretter-
jesztésben dolgozó újságírók tart-
ják, akik a „mikrofon túloldalá-
ról” mutatják be a tudomány ered-
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ményeinek továbbadásához szük-
séges tudnivalókat és az utóbbi 
évek legújabb tudománykommu-
nikációs trendjeit.

2013-ban két helyszínen (Galyatetőn 
és Szombathelyen, a Martineum 
Felnőttképző Akadémián), összesen 
közel hatvan fő részvételével tartottuk 
meg az első két projekteseményt. Az 
előadók között megtaláljuk az MTA 
Csillagászati és Földtudományi Kutató-
központjának munkatársait (Kiss L. 
László, Molnár László, Sárneczky 
Krisztián), az ELTE Gothard Asztrofi-
zikai Obszervatórium igazgatóját (Sza-
bó M. Gyula) és az Élet és Tudomány 
főszerkesztőjét (Gózon Ákos). Jelen 
cikk szerzője érdekes kísérletként élte 
meg a korábban két egyetemen (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Csillagá-
szati Tanszék, Szegedi Tudományegye-
tem Kísérleti Fizikai Tanszék) egy-egy 
féléves, 12 egyedi előadásból álló kurzus 
hétvégi intenzív továbbképzésbe tömö-
rítését. Az első tapasztalatok kedvező-
ek, mert az exkluzív helyszínek által 
nyújtott kiváló feltételek nagyon jól elő-
segítették az elmélyülést az előadások 
témáiban, a hallgatóság pozitív vissza-
jelzései pedig igen biztatóak voltak. 
2014-ben is két helyszínen szervezzük 
újra a képzést, előreláthatóan 2014. áp-
rilis végén Tokajban, illetve nyár elején 
újra Szombathelyen. Az érdeklődők a 
részvétel pontos részleteiről, a jelentke-
zés lehetőségeiről az egesfold.csfk.mta.hu 
honlapon tájékozódhatnak. A részvé-
tel, hasonlóan a 2013-as rendezvénye-
inkhez, a célközönség tagjai számára 
díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Hallgatóknak, doktoranduszok-
nak a szállás- és útiköltségeket egyaránt 
fedezzük.

KISS L. LÁSZLÓ

Válás	és	hetlenség

Sok állat párban neveli az utódait, de 
akárcsak az embereknél, a párok nem 
maradnak együtt örökké. A válás és 
félrelépés meglepően gyakori. Az, 
hogy jellemzően melyik fél hagyja el 
a párját, a felnőttkort elért nemek 
arányától függ a madarakban – tár-
ták fel 197 faj összehasonlításával ma-
gyar és brit kutatók. Ahol a szaporo-
dóképes egyedek között több a tojó, 
ott gyakoribb a válás, vagyis a pár-
kapcsolat felbomlása. Lehet, hogy a 
„szingli” tojók elcsábítják a már pár-
ba állt hímeket, de az is előfordulhat, 

hogy a hímek aktívan keresik az új 
partnert, és a sok tojó jelenlétében 
könnyebben járnak sikerrel. 

Ha viszont a hímek aránya na-
gyobb a populációban, akkor a hűt-
lenség gyakorisága növekszik. Vagy 
azért, mert a tojók nem tudnak el-
lenállni a széles kínálatnak, vagy 
pedig a pár nélkül maradt hímek 
megerőszakolják a tojókat. 

Akárhogyan is, ha a nemek aránya 
nem kiegyenlített, akkor a ritkább 
nem képviselője nagyobb eséllyel 
talál új szaporodási partnert. Vagy 
„megcsalja” a párját vagy elhagyja 
egy új társ kedvéért. Végeredmény-
képpen a poligámia – párzás egynél 
több partnerrel – mindkét nemnél 
növekszik. 

Még kérdéses, mennyire érvényes a 
madarak szaporodási rendszere más 
állatcsoportoknál. Úgy tűnik azon-
ban, hogy a nemek aránya az embe-
reknél  is hasonlóan hat a párkapcso-
latokra. Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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esetében a molekuláris genetikai 
technikák kínálta lehetőségek kiak-
názásáról, továbbá az élőhelyek frag-
mentálódása és a gazdaállat-populá-
ciók beszűkülése folytán a termé-
szetvédelmi szempontokat minden 
nézőpontból prioritásként kezelő új-
szerű gyűjtési módszerek alkalmazá-
sáról van szó.

A gazdaállatok meghatározása és 
külső vizsgálata után – ugyanis a 
külső élősködők (tetvek, bolhák, 
kullancsok) az MTM Parazitológia 
Gyűjteményének referenciaanyagát 
gyarapítják – következik a részletes 
boncolás, amely során a mikroszkóp 
alatt vizsgált fertőzött szervekből 
feltárjuk az adott gazdafajra jellem-
ző parazita szervezeteket. Ezeket az 
utóbbi években – a későbbi moleku-
láris genetikai vizsgálatokra való al-
kalmasság miatt – kizárólag alko-
holban tartósítjuk. A belső élőskö-
dők meghatározása többnyire csak 
az állat preparálása után lehetséges. 
Ez magában foglalja rendszerint az 
állatok megfestését is, amely egy 
hosszadalmas eljárás, különösen a ré-
gi, több évtizeddel korábban gyűj-
tött és formalinnal tartósított példá-
nyok esetén. A megfestett példányo-

kat fénymikroszkóp segítségével 
nagy nagyítás mellett vizsgáljuk, és 
digitális átnézeti képeket készítünk a 
parazitákról, továbbá a parazita 
minden olyan szervéről, illetve rész-
letéről, amely az adott élősködő 
meghatározásához szükséges. A fel-
vételeket hosszúsági és szélességi mé-
retek és úgynevezett mérőpontok 
felhasználásával, egy számítógépes 
program segítségével elemezzük. Bi-
zonyos esetekben a geometriai mor-
fológiában használatos matematikai 
leírófüggvényeket is felhasználjuk a 
parazitákon található képletek (pél-
dául horgok) alakjának leírásához és 
az összehasonlító értékeléshez.
– Milyen gyakorlati haszna van a 
vizsgálatoknak?
– Elsősorban alapkutatásokkal fog-
lalkozom, ezek keretében sikerült a 
tudományra nézve új parazitafajo-
kat is leírni kisemlősökből. Számos 
rágcsáló köztigazdája olyan parazi-
táknak, amelyek végleges gazdái ra-
gadozók, ezért járványtani, humán- 
és állategészségügyi szerepe sem el-
hanyagolható az ilyen vizsgálatok-
nak. Az Echinococcus multilocularis 
galandféreg – az emberi alveoláris 
echinococcosis betegség okozója – 

– Kutatásainak egyik fő iránya a 
kisemlősök és parazitáik vizsgálata. 
Hogyan folynak ezek a kutatások?

– Elsősorban a kisemlősök belső 
élősködő férgeinek (endo pa ra zi tá i-
nak), azon belül pedig a galandfér-
gek tanulmányozásával foglalko-
zom, amely rendszerint szakszerűen 
gyűjtött és megőrzött (konzervált), 
illetve az utóbbi években hangsúlyo-
zottabban az elhullott gazdaállatok 
tetemeinek vizsgálatán alapul. Ah-
hoz, hogy eredményes munkát le-
hessen végezni, kiterjedt ismeretek-
kel kell rendelkezni a gazdaállatok 
biológiájáról, életmódjáról, élő hely-
vá lasz tásáról és táplálkozási szokása-
iról. Ezért szinte szétválaszthatatlan 
az élősködők vizsgálata a gazdafajok 
tanulmányozásától. Kutatásaim ki-
terjedtek a kisemlősközösségek vizs-
gálatára is, elsősorban a fokozottan 
védett Natura 2000-es jelölőfaj, az 
északi pocok (Microtus oeconomus) 
populációinak tanulmányozására. 
Ez természetesen újszerű megközelí-
tési módokat igényel mind az emlős-
kutatás, mind a parazitológia terüle-
tén. Az előbbi esetében az informa-
tika és a műszaki tudományok kiter-
jedt alkalmazásáról, az utóbbi 
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A GALANDFÉREG, A POCOK 
ÉS A SZÜRKEMARHA

Veszélyesek-e az emberre a pocko-

kon	élWsködW	férgek?	Mi	a	zöld	para-
zitológia?	Hogyan	mozognak	 a	 szür-
kemarhák	a	legelWn?	EzekrWl	a	témák-
ról	beszélgettünk	Gubányi	Andrással,	
a	Magyar	Természettudományi	Mú		ze-
um	 (MTM)	 muzeológus	 kutatójával,	
aki	korábban	a	Gyejteményi	és	Ku		ta-
tási	Tudásközpontot	vezette	az	intéz-

ményben. (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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több állat megfigyelésére képes igen 
nagy pontossággal, és hatótávolsága 
meghaladja a vizsgált élőhelyfoltok 
nagyságát. A rendszer tesztelését két 
pocokfajon, a mezei pockon és az 
északi pockon végeztük el. Az 
MTA–SZIE Növényökológiai Ku-
tatócsoportja több éve végez a Bu-
gac környéki homokos pusztákon 
növény-ökofiziológiai méréseket, 
amelyek során összehasonlítják a le-
gelt és kaszált területek szén-di-
oxid-megkötő képességét, amelyet 
a legelés lényegesen megváltoztat. 
A területen található szürkemarha-
állományok nap- és évszakos ván-
dorlásának ismerete a kihelyezett 
mérőműszerek által kapott adatok 
kiértékelésének hatékonyságát javí-
taná. Ugyanakkor a szürkemarhák 
legelési szokásai kevéssé ismertek, 

mozgásukat az eddig alkalmazott 
GPS-alapú eszközökkel kielégítően 
nem lehetett leírni. 
– Miért fontos, hogy folyamatos jelet 
adjon a rendszer?
– A szürkemarhákat évente egyszer 
hajtják ki és be a legelőre, tehát olyan 
eszközre van szükség, amely a vege-
tációs időszakban folyamatosan ké-
pes működni és nemcsak az állat po-
zíciójáról, hanem annak viselkedésé-
ről is szolgáltat információt. A kis-
emlősökre kifejlesztett telemetriás 
rendszer mindezekre alkalmas, mi-
vel akár másodpercenként is kapha-
tunk információt a legelő egyedek 
térbeli elhelyezkedéséről. Az egyes 
pozíciók időbeni elemzésével a moz-
gási sebesség is meghatározható, 
amelyből pedig a viselkedési sajátos-
ságokra lehet következtetni.

BAJOMI BÁLINT

elpusztult gazdaállatok diag-
nosztikai vizsgálata került 
előtérbe. A nemzeti parkok 
igazgatóságával kiépített jó 
együttműködés eredménye-
képpen rendszeresen az 
MTM gyűjteményeibe ke-
rülnek az elhullott, elgázolt 
tetemek, amelyek, így jelen-
tősen hozzájárulnak egy-
részt a gyűjtemények refe-
renciaanyagának bővülésé-
hez, másrészt a tudományos 
kutatások folytatásához. 

A molekuláris genetika 
fejlődésével napjainkban 
újabb lehetőség nyílt a parazita fa-
jok indirekt felismerésére a gaz-
daállatok ürülékében található fé-
regpeték fajspecifikus DNS-sza-
kaszainak azonosítása alapján.
– A kisemlősök mellett szür ke mar
hák kal is foglalkozik. Milyen vizs
gálatokat végez e ridegen tartott há
ziállatfajtán?
– A kisemlősközösségek populáció-
dinamikai kutatása kapcsán merült 
fel, hogy jó lenne pontos adatokkal 
rendelkezni az egyes fajok mozgás-
körzetéről. A 2000-es évek elején a 
BME Műszaki Mechanikai Tanszé-
kével (Wohlfart Richárddal) közö-
sen elindítottunk egy olyan fejlesz-
tést, amelynek eredményeképpen si-
került kialakítani egy automatiku-
san és folyamatosan működő 
rádiótelemetriás nyomkövető rend-
szert kisemlősökre. Az egyidejűleg 

kifejlett példányai leggyakrabban 
rókákat fertőznek. A rókák ürüléké-
vel a szabadba jutó galandféregpeté-
ket a táplálkozásuk során felveszik a 
kisemlősök (például cickányok, poc-
kok, egerek) és bennük fejlődik ki a 
féreg lárvaalakja. A rókák a 
parazitált kisrágcsálók elfogyasztásá-
val fertőződnek újra. A szabadba ju-
tó peték sokáig életképesek és a szél, 
levegő útján is terjednek, így köny-
nyen szétszóródnak. Ritkán az em-
ber vékonybelében is kikelnek, és a 
lárvák vándorlásuk során leggyak-
rabban a májban, esetleg a tüdőben 
telepszenek meg. A megbetegedés 
kezelés nélkül nagyon súlyos kime-
netelű lehet. A kisemlősök parazito-
lógiai vizsgálata ebben az esetben 
azért fontos, mert a lárvaalak kimu-
tatása a parazita elterjedési viszonya-
it pontosíthatja és a megelőző véde-
kezés számára nélkülözhetetlen ada-
tokat szolgáltathat, mivel a rókák 
diagnosztikai vizsgálata a közvetlen 
emberi fertőzés lehetőségének fenn-
állása miatt csak speciálisan ellenőr-
zött körülmények között végezhető. 
– Mit jelent a zöld parazitológia?
– A múlt század utolsó évtizedeiben 
hangsúlyosabbá váló természetvédel-
mi gondolkodás és tevékenység hatá-
sára a vadon élő állatok monitorozá-
sában prioritást kezdtek élvezni a 
noninvazív, azaz az állatokat nem ká-
rosító módszerekkel történő vizsgála-
tok. A gazda–parazita kapcsolatok 
kutatásában ez a külső élősködők ta-
nulmányozását jelentette, a belső 
élősködők esetében pedig az elhul-
lott, elgázolt, sérülés következtében 

A róka öttagú galandféreglárvájának 

cisztái a mezei pocok (Microtus arvalis) 

máján (metszeti kép)

(SIKÓ BARABÁSI SÁNDOR FELVÉTELE)

Vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus) 

a csapdában

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Magyar szürkemarhák (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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Gondoljunk csak arra, mikor 
gyermekként kidobóst ját-
szottunk! Rengeteg inger 

ért bennünket a játék folyamán. 
Arcok, hangok és a felénk repülő 
labda. Az agyunk mik ro sze kun du-
mon ként kényszerült gyors és pon-
tos számításokat végezni. Testünk 
helyzete a többi gyerekéhez képest, 
lehetséges menekülési útvonalak 
keresése – ezek állandóan változ-
nak, mivel mindenki mozog, nem 
csupán mi. No meg a legfőbb ve-
szélyforrásként jellemezhető labda, 
illetve az azt birtokló gyerek. Ele-
mezni kellett a helyzetet, van-e 

K I D O B Ó S ,  J Ó S L Á S ,  KÖV E T K E Z T E T É S

KÉPALKOTÁS 
A	JÖVVNKRVL

Az	emberi	agy	képes	különbözW	emlékekbWl	és	tapasztalatokból	elWre	meghatározni	a	jövW	esemé-

nyeit.	Ahhoz,	hogy	ezeket	a	számításokat	elvégezze,	tisztában	kell	lennünk	saját	képességeinkkel	és	
helyzetünkkel	a	térben.	Képességeink	meghatározására	saját	tapasztalatokat	használunk	fel.	

esély a labda elkerülésére, illetve el-
kapására.

Tudjuk magunkról már gyermek-
ként, hogy milyen magasak va-
gyunk, van-e magasabb, esetleg tes-
tesebb társunk játék közben a pályán. 
Akad-e nálunk gyorsabb, erősebb. 
Mik a többiek gyengéi, és nekünk 
mik az erősségeink. Ezeket az adato-
kat használja fel agyunk arra, hogy 
elérjük célunkat. Rengeteg más té-
nyező is felmerül játék közben: van-e 
jó barát a pályán, aki nem akar ártani 
nekünk? Vagy esetleg fordítva: egy 
ellenségünk, akinek feltett szándéka, 
hogy áldozatául essünk?

Lássuk magát a folyamatot: az első 
lépés a terep felmérése. Mekkora a 
rendelkezésünkre álló tér? Hányan 
veszünk részt a játékban? Milyen a 
pálya felülete, alakja? Ezt követi a 
potenciális ellenségek kiszűrése tár-
saink soraiból. Majd végül követke-
zik az eszköz megismerése. Ese-
tünkben ez vonatkozik a labda 
anyagára, méretére, fizikai tulaj-
donságaira. 

Ez a három fő pont alkotja azt az 
adathalmazt, amelyből agyunk fel-
méri esélyeinket a sikerre. 

Ilyen komplex számításokhoz ren-
geteg adatot kell összegyűjtenie. Eb-
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var körülöttünk, amely zavarhat ben-
nünket a koncentrálásban. Ugyanak-
kor ez a szelektív hallás az alapvetően 
fontos információknak szabad 
áramlást biztosít. Ilyen például, mi-
kor a zsivajban is meghalljuk, ha a 
nevünket kiáltják. Vagy ha valaki 
fájdalmasan feljajdul. 

Biztosan tapasztalták már, hogy 
egy alapvetően zajos közegben 
párbeszéd közben nem hallanak 
mást, csak a partnerük hangját. 
Aztán mikor a beszélgetés befeje-
ződött, meglepődnek, milyen nagy 
zaj is van körülöttük. 

Sokan nem is tudják, milyen fontos 
ez az érzék a mindennapokban. A 
példánkban mind a támadás, mind 
pedig a védekezés folyamán fontos 
érzékként van jelen. Ezáltal észleljük 
a kapott találat helyét és erejét. Fon-
tos következtetéseket vonhatunk le 
belőle a támadó fél technikáját ille-
tően. Ezenkívül a labda fizikai tulaj-
donságait ezzel az érzékszervünkkel 
határozzuk meg a leggyorsabban. 

A veszélyhelyzetek felméréséhez – 
a jelen példánkban fontos szerepet 
nem játszó szaglással kiegészülve – 
négy érzék szükséges. 

A	számító	agy
A négy érzékünk által szolgáltatott 
információkat feldolgozva, azokat 
összehasonlítjuk múltbeli tapaszta-
latainkkal. Ezek összegzéséből még 
mindig rengeteg lehetőség állna 
előttünk. Akkor mégis mi alapján 
döntjük el, hogy mit is fogunk cse-
lekedni? Ez már sokkal inkább pszi-
chológiai és nem pedig fiziológiai 
kérdés. 

A reakciónkat alapvető személyi-
ségjegyeink határozzák meg. Ezek 
állandóan változó tényezők, hiszen 
nem kész személyiséggel születünk, 
jellemünk folytonosan formálódik. 
Minden szituációban a számunkra 
vagy egy számunkra kedves, esetleg 
idealizált személy számára legelő-
nyösebb helyzet kialakítására törek-
szünk. Ez az alkalmazkodó képesség 
vezetett bennünket a tápláléklánc 
csúcsára. 

A példánkban a játékban maradás a 
célunk. Személyiségünktől függően 
játszhatunk védekező vagy támadó 
stratégia szerint. A stratégia kivá-
lasztása az „üss vagy fuss” alapvető 
döntésen alapul. Erre a kérdésre az 

alapján adunk választ, hogy meny-
nyire fontos ez a cél számunkra; 
fontosabb-e saját személyes sikerünk 
másénál. Ezeket már a játék legele-
jén tisztázzuk magunkban. A nem 
várt tényezők, például ha többen 
összefognak ellenünk, komplexebbé 
teszik a döntéshozatal folyamatát. 
Ez a helyzet újabb állapotfelmérést 
von maga után. Az előzetes ismere-
teink alapján (miszerint egyenként 
ismerjük társainkat) a csoportos 
együttműködésükről is könnyebben 
állítunk fel elméleteket. 

Döntéshozatal
Miután agyunk az elemzéseket és 
számításokat elvégezte, átvált a 
megvalósítás szakaszába. Ilyenkor 
már a végtagoké a főszerep. Az 
agyunk által aprólékosan kidolgo-
zott mozdulatsor végrehajtása kö-
vetkezik. Számunkra egyáltalán 
nem megterhelő mozdulatok a do-
bás, ugrás, lépés. Sokkal megterhe-
lőbb lenne, ha mindent tudatosan 
kéne számításba venni. Lássuk be, ha 
így működnénk, kihaltunk volna. 

Az idegeken keresztül agyunk 
elektromos impulzusokat küld az 
izmoknak, melyek ettől összehú-
zódnak, il letve hiányukban eler-
nyednek. Ezen impulzusok foly-
tonossága a kulcsa mozdulataink 
egységességének. Agyunk a fel-
dolgozott információból követ-
keztetést szűr le, és mivel minden 
akciót reakció követ, így agyunk 
is válaszol a környezetből érkező 
ingerekre. Legtöbb esetben vala-
milyen mozdulattal. A mi esetünk-
ben ez lehet félreugrás vagy bármi-
lyen helyváltoztató mozgás. A moz-
dulatok elindításához szükség van a 
„jövőbelátás” képességére. 

Evolúciós szempontból ez a ké-
pesség fennmaradásunk alapköve 
lehetett. 

KOVÁCS LÁSZLÓ ANDRÁS

ben érzékszerveink a legfőbb segí-
tői. Ezeken keresztül kapunk infor-
mációt környezetünktől és a kör-
nyezetünkben zajló eseményekről. 

Látás,	hallás,	tapintás
A pályán mindent látunk, de nem 
mindent veszünk észre. Ilyenkor 
agyunk a fölöslegesnek tartott in-
formációkat nem elemzi. Csak a 
célunkra koncentrál. Ezzel az 
adatszelektálással kíméli magát és 
minket. 

Játék közben csak alapvető infor-
mációkat gyűjt be, mint például: el-
sődleges nemi jellegre utaló jelek 
vagy kevesebb színt különböztet 
meg, mint nyugalmi helyzetben. 
Nem veszteget időt és energiát ar-
ra, hogy meghatározza, milyen ár-
nyalatú társunk tesipólója. Csak ar-
ra koncentrál, hogy hol a labda és 
persze, hogy kinél. Az apró eltéré-
seket sem dolgozza fel ilyenkor, 
például azt, hogy játék közben a 
testnevelő tanár elhagyta a torna-
termet. Általában akkor vesszük 
észre, hogy valami változott, ami-
kor visszajön és becsukja maga mö-
gött az ajtót. Nem is csoda, hiszen 
adott esetben nem ez volt fontos a 
számunkra. 

Annál, hogy mit nem látunk, per-
sze fontosabb, hogy mi az, amit 
tényleg észreveszünk. Társaink fi-
nom mozdulatait is észleljük. 
Agyunk azt fürkészi, hogy vajon 
mire készülhetnek. Figyeli a testtar-
tást és a szemeket is. A lehető legap-
rólékosabban megfigyeli a potenciá-
lis áldozat minden mozdulatát. En-
nek köszönhetően meg tudjuk álla-
pítani, hogy az előlünk menekülő 
célpont milyen messze lesz a követ-
kező pillanatokban, és azt, hogy 
irányt változtat-e, mielőtt elérné a 
dobásunk. 

Ez természetesen fordított esetben 
is ugyanilyen pontossággal műkö-
dik. Felmérjük ellenségünk erejét. 
Ehhez használjuk mindazt, amit 
már tapasztaltunk és azt, amit most 
látunk. Megállapítjuk, hogy fá-
radt-e, vagy sem. Erősebb-e ná-
lunk? Vagy talán gyorsabb? Ezekre a 
kérdésekre rögtön választ kapunk 
anélkül, hogy feltennénk azokat. 

Ilyen gyorsan változó környezet-
ben a hallás háttérbe szorul. Ennek 
egyszerű oka, hogy nagy a hangza-

Az írás a Nemzeti 
Agykutatási Prog-
ram, a Ma gyar Ideg-
tudományi Társaság 
és lapunk Cogito ergo 
sum cím_  esszépá-
lyázatán második dí-
jat nyert.
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A fágterápia tulajdonképpen a (pa-
togén) baktériumok specifikus el-
pusztítása fágokkal. Azon alapul, 
hogy a lítikus (virulens) fágok nagy 
faj- vagy törzsspecifitással elpusztít-
ják a baktériumokat. A fágfertőzés 
első lépése a fágrészecske adszorpció-
ja a baktérium felszínén egy (általá-
ban) oligoszacharid- vagy fe hér je re-
ceptor segítségével. Ezek a recepto-
rok a legtöbb esetben magasan faj- 
vagy törzsspecifikusak. Ez a specifitás 
az alapja a fágterápia egyik legna-
gyobb előnyének, azaz úgy pusztítha-
tóak el a célzott baktériumok, hogy 
eközben a normál bélflórát nem be-
folyásolják, szemben az antibiotiku-
mok alkalmazásával.

Ezenkívül könnyen és olcsón, ráadá-
sul a fertőzés helyén szaporíthatóak. 
Gazdaspecifikusak, tehát sem a szer-
vezet hasznos mikrobáira, sem az 
eukarióta sejtekre nem ártalmasak. 
Minimális mellékhatásuk van, nem 
allergének. Számos úton bevihetők, 
orron, szájon, vénán stb. keresztül, al-
kalmazási palettájuk sokkal szélesebb: 
élelmiszer-ipari adalékokként, szem-
cseppben, fogkrémben, de mosófolya-
dékban is alkalmazhatóak. Ráadásul 
más kezelésekkel kombinálhatók, fág-
kok té lként használhatók.

Új fágok fejlesztése sokkal olcsóbb és 
gyorsabb, mint az antibiotikumok ese-
tén, a fágterápiát pedig nemcsak a hu-
mán gyógyászatban, hanem mind nö-

FÁGTERÁPIA 
– VÁLASZ AZ ANTIBIOTIKUMOK 

HANYATLÁSÁRA
A	bakteriofágok	(fágok)	olyan	vírusok,	melyek	kizárólag	baktériumokat	fertWznek	meg,	nevük	is	innen	
származik, a bacteria és a görög phagein (enni) szavakból. Frederick Twort és Félix d’Herelle egy-

mástól	függetlenül	fedezte	fel	Wket,	elWbbi	1915-ben,	utóbbi	1917-ben.	A	bakteriofágok	gyógyászati	
alkalmazásának	lehetWségét,	a	fágterápia	gondolatát	már	d’Herelle	felvetette.	A	bakteriális	fertWzés	

kezelése	ekkor	a	fertWzW	ágensre	specifikus	bakteriofág(ok)	segítségével	történik.

A bakteriofágokat az Interna-
tional Committee on Taxo-
nomy of Viruses a morfológi-

ájuk, valamint nukleinsav-tartalmuk 
alapján 12 osztályba sorolta. A ge-
nomjuk lehet DNS vagy RNS, egy-
szálú vagy kétszálú, cirkuláris vagy 
lineáris. A fágok sokkal nagyobb 
számban fordulnak elő, mint a bakté-
riumok, becslések szerint számuk 
mintegy 1031-re tehető. 95%-uk a 
Caudovirales rendbe tartozik, és fel-
építésüket tekintve két nagyobb rész-
ből állnak. Van egy ikozahedrális feji, 
illetve egy változó hosszúságú farki 
részük. A fej tartalmazza a vírusok 
örökítőanyagát, mely ezen rend ese-
tén lineáris kettős szálú DNS. A farki 
rész végén találhatóak azok a recep-
torok, melyek biztosítják a vírus 
megtapadását a baktérium felszínén, 
tehát ez a rész szabja meg a vírus 
gazdaspecifitását. A bakteriofágok 
maradék 5%-a, amely nem tartozik 
ebbe a csoportba, igen nagy alakbeli 
változatosságot mutat (pálcika, szfé-
rikus, pleomorf), és örökítőanyaguk 
is különböző lehet (egy- vagy kétszálú 
RNS vagy DNS).

Az antibiotikum-rezisztens bakté-
riumok (amelyek ellen nem rendel-
kezünk megfelelő kezeléssel) megje-
lenése és elterjedése egyre nagyobb 
nyomást jelent a kutatók számára, 
hogy új alternatív terápiás lehetősé-
gekkel álljanak elő. A fágterápiának 
vannak ugyan korlátai, de alkalma-
zása számos előnnyel kecsegtet.
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vényi, mind állati kórokozókkal szem-
ben lehet alkalmazni.

A patogén baktériumok gyak-
ran képeznek biofilmet. Ez külö-
nösképpen problémát jelenthet or-
vosi eszközökön. Ekkor a sejtek az 
általuk termelt extracelluláris po-
limerekbe ágyazva találhatóak, 
amelyek „védelmet” nyújtanak a 
hagyományos kezelések ellen. Az 
endolizin fehérje, amit a vírus a sejtből 
való kijutás során a bakteriális sejtfal 
lebontására használ, képes megbonta-
ni ezt az ellenálló struktúrát.

Állatkísérletekben többször használ-
tak már fágterápiát sikerrel. A döntő 
érvet ezen kezelés mellett azonban a 
hatékonyság embereken történő tesz-
telése fogja jelenteni. Egy átfogó ta-

nulmány összegyűjtötte a volt Szovjet-
unió területén alkalmazott főbb 
fágterápiás kezelések eredményeit. 
Eszerint 1123, különféle baktériu-
mokkal fertőzött embert kezeltek 
fágokkal, az esetek 86%-ában a bete-
gek teljesen meggyógyultak, 134 eset-
ben (10%) jelentős javulást észleltek. 
Ugyan az eredmények bíztatóak, 
azonban a tanulmányok nem jelentek 
meg angolul, illetve a kísérletek kivi-
telezését sok esetben érheti kritika. Így 
ahhoz, hogy a „nyugati világban” is 
elfogadott terápiává váljon a fágok 
használata, további nagyszabású klini-
kai vizsgálatok elvégzésére van szük-
ség. Kis számban már itt is végeztek 
kísérleteket, és olyan esetekben is si-
kerrel alkalmazták a fágterápiás keze-
lést, ahol az antibiotikumok csődöt 
mondtak.

2012-ben Pécsett kezdte meg műkö-
dését a Nanofágterápiás Központ nevű 
kutató és szolgáltató intézet, mely 

egyedülálló módon a fágterápia mel-
lett, annak hatását kiegészítendő, na-
notechnológiai antibakteriális készít-
ményeket is fejleszt. Az intézet dolgo-
zói a Szegedi Tudományegyetemmel 
és a Pécsi Tudományegyetemmel szo-
ros szakmai együttműködésben dol-
goznak. A központban kifejlesztettek 
egy bakteriofágterápián alapuló nö-
vényvédő szert az almafélék tűzelha-
lásos betegségének kórokozója ellen, 
mely a növénypatogén baktériumok 
ellen a világon másodikként forgal-
mazott fágterápiás növényvédő szer. 
Az intézetben humán patogén mikro-
bák ellen is izoláltak és jellemeztek 
fágokat, pl. a FAGCNTER-pályázat 
(TECH_09-A1-2009-0099) keretein 
belül, de határon túlnyúló együtt-
működéseket alakítottak ki a témá-
ban (Új, természetes antimikrobiális 
anyagok patogén baktériumok el-
len, HUSRB/2103/214/250). A fág-
te rá piá nak az élelmiszer-biztonság-

ban is hihetetlen perspektívái van-
nak, ennek lehetőségeit vizsgálják és 
oktatják a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0014 élelmiszerbizton-
sági és gasztronómiai programon be-
lül. A kutatásban Kovács Tamás téma-
vezetőként, Petar Knezevic kooperá-
cióban vett részt.

Mint látható, a fágterápia alkalma-
zása itthon is gyökeret vert, és egy 
olyan kutatási terület, melynek fontos 
alap- és alkalmazott kutatási aspektu-
sai vannak és a jövő zöld gyógyászatá-
nak egyik ágát jelentik. 

DOFFKAY ZSOLT, 
RÁKHELY GÁBOR

A magyarországi kutatásokat a FAGCNTER-
(TECH_09-A1-2009-0099), HUSRB/2103/214/250 
pályázatok támogatták. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0014, TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-
0001 Nemzeti Kiválóság Program).

Baktériumsejthez 

kapcsolódó 

bakteriofágok 

elektron-

mikroszkópos 

képe

Egy bakteriofág 

általános 

felépítése

feji rész

nyak

farki 
rész
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A kígyónyelvfélék (Ophia glos-
sa ceae) családjába tartozó vir-
giniai holdruta (Botry chi um 

virginianum subsp. europaeum) az árnyé-
kos, mészkerülő élőhelyeket kedveli. A 
Kunfehértó határában lévő állomány 
eredetileg keményfa-ligetből átalakult, 
napjainkban telepítéssel egyre inkább 
akácos állományúvá váló és gyomoso-
dó üde gyöngyvirágos tölgyes. 

Az évelő növény jellemzően 15–40 
centiméteres magasságra nő, spórásan 
elérheti a 60–70 centimétert is. A hold-
ruta föld alatti gyöktörzséből meddő 
(asszimilálódó) és spóratermő levelek 
hajtanak ki. Előbbiek három-négysze-
resen szárnyasan összetettek, legyező-
szerűen szétterülők, a nyelük és leme-
zeik ferde helyzetűek. Kerületük majd-
nem szabályos háromszöget alkot, mé-
retük akár több tenyérnyi nagyságú is 
lehet. Utóbbiak a meddő karéjokkal 
egy pontból fejlődnek ki: kétszeresen 
szárnyasan tagoltak, melynek ágain 

A  V I R G I N I A I  H O L D R U TA  M A G YA R O R S Z Á G O N

KUNFEHÉRTÓ 
CÍMERNÖVÉNYE
Magyarországon	kizárólag	Kunfehértó	határában	fordul	elW	természe-
tes	élWhelyen	a	virginiai	holdruta.	Talán	éppen	ezért	került	rá	a	rajza	a	

település	1992-ben	megalkotott	címerére	is.	

hosszában és két sorban helyezkednek 
el a spóratartók. A növény érett spóráit 
júniusban és júliusban szórja.

Érdekességként érdemes megjegyez-
ni, hogy a többi páfrányfajtól eltérően a 
kígyónyelvfélék levele fiatalon nem be-
kunkorodó. Gömb alakú, vastag falú 
sejtekből álló, előre kialakuló felnyílási 
helye a sztomium (száj). A holdruta 
spor an giu mai, vagyis a spórákat létre-
hozó szaporítóképletek haránt irányú 
hasadással nyílnak fel, amelyekben 
egyenként 2000-nél is több, lisztfi-
nomságú, gömbös spóraszemek van-
nak. Az eddig elvégzett vizsgálatok azt 
igazolják, hogy a spórából kifejlődő 
előtelep már néhány sejtes korában 
megfertőződik egy, az akáchoz kö-
tődő gombafajjal, ami a további nö-
vekedés előfeltétele. A virginiai hold-
ruta előtelepe tömör, gumószerű és 
körülbelül 2 centiméter hosszú.

A virginiai holdruta a virágos növé-
nyek legősibb törzsébe, a harasztfélék 
közé tartozik, legközelebbi közismert 
rokonai a páfrányok. Az esősebb évek-
ben akár félméteres magasságot is elér, 
levele osztott és csipkés vagy más néven 
fogas – ez a megjelenés teljesen páf-
rányszerűvé teszi. A holdruta fejlődése 
– az orchideákéhoz hasonlóan – gom-
bákhoz kötött lassú fejlődési folyamat. 

A holdruták többi faja az északi mér-
sékelt övben mindenfelé megtalálható, 
de leggyakoribb helyük Észak-Ame-
rika. Európában 7 holdrutafaj él, kö-
zülük Magyarországon az ágas hold-
ruta (Botrychium matricariaefolium) és 
a sokcimpájú holdruta (Botrychium 
multifidum) fokozottan, míg a kis 
holdruta (Botrychium lunaria) „csu-
pán” védett. Közülük az erdő árnyéká-
ban a virginiai holdruta érzi leginkább 
jól magát. További érdekesség, hogy a 
középkori babona szerint a növény 

éretlen sporangiumait az alkimisták 
a bölcsek kövének tartották, vagyis 
nem hiányozhatott egy felsőbbrendű 
gyógykenőcs összetételéből.

A virginiai holdruta az őspáfrányok-
hoz közeli rokonságot mutató haraszt-
féle. Erre utal az is, hogy a nagyobb 
méretű, meddő levélszárny egy-két te-
nyérnyi, három-négyszeresen osztott 
és csipkésfogas szélű, mint egy páfrány 
levélszárnya. Kevésbé hozzáértők vagy 
felületes szemlélők könnyen összekeve-
rik a parlagfűvel. A kunfehértói állo-
mányát 1951-ben Zólyomi Bálint és 
Baksay Leóna botanikusok találták meg 
és határozták meg a fajt. Jelenlétére a ké-
sőbbiekben két magyarázat körvonala-
zódott a témával foglalkozó kutatók kö-
zött. Az egyik őshonosnak tartotta, a 
másik szerint azonban a XIX. század 
elején megkezdett erdősítések során, az 
akkor gyakran külföldről behozott fa-
csemeték földlabdájával jutott mai ter-
mőhelyének közelébe a holdruta, és on-
nan spórái segítségével telepedett meg a 
természetes erdőállományokban.

Egyesek szerint valószínűleg az 
Alföld fásításakor amerikai aká-

cok kerültek a területre, velük együtt 
pedig a virginiai holdruta spórái is. 
Azért nem terjednek tovább, mert az 
akáchoz kötődik egy gombafaj, 
amely egyszersmind a virginiai hold-
rutával él szimbiózisban. Így e hold-
ruta elterjedése egybeesik az akác 
előfordulási területével. A lényeg, 
hogy jelen van, és a természetvéde-
lem feladata megóvni ezt a kontinen-
sünkön ritkának számító növényt: a 
területet 1975-ben helyezték védelem 
alá, és természetvédelmi kezelője a 
Kiskunsági Nemzeti Park. A virgi-
niai holdruta 2012 óta fokozottan 
védett, természetvédelmi eszmei ér-
téke 100 000 forint.
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ta háborítatlan fennmaradása érdeké-
ben alakították ki. Az ilyen „fényűzés” 
legnagyobb ritkaságok vagy a legké-
nyesebb fajok esetében elengedhetetlen, 
hiszen az adott növény megőrzésére 
nincs más lehetőség. Ezért fokozottan 
mérlegelni kell minden további beavat-
kozást. 

Az erdő a védettséget a virginiai 
holdruta által kapta, amely a 

dús gyepszintben él és az élőhelyi fel-
tételek adottak számára ezen a terü-
leten. A holdruta hasonló minőségű 
termőhelyeket százával találhatna, és 
még a távolság sem okozna a nö-
vénynek gondot, mivel a lisztfinom-
ságú spóráit bárhová elhordja a szél, 
mégis az akáchoz kötődő gombafaj 
miatt ez az egyetlen előfordulása a 
Kárpát-medencében.

A területért felelős erdész szerint az 
erdőpusztulást leginkább kiváltó ok a 
talajvíz hiánya: az elmúlt harminc év 
alatt a szintje több métert csökkent az 
eredeti állapothoz képest. A talajvíz el-
helyezkedését a fedőrétegek helyzete 

határozza meg. Kunfehértón és kör-
nyékén nem beszélhetünk fedőréteg-
ről, mert permeábilis, azaz áteresztő. A 
talajszerkezeti vizsgálatok alapján a fe-
küréteg helyzete meghaladja a mínusz 
30 métert, Kunfehértón ez 2-5 méter-
rel mélyebb. A talajvíztároló réteg 
konkrét vastagsága így átlagosan mí-
nusz 33,5 méter, ebből kivonva az átla-
gos talajvíz-tükörszintet, az átlagos ta-
lajvíztároló réteg vastagságát 28 méter-
nek számolják Kunfehértón. A talaj-
vízcsökkenés bonyolult probléma: 
mivel a csapadék mennyisége adott, a 
problémát a vízlefolyási és -tározási le-
hetőségek/viszonyok befolyásolásával 
lehet orvosolni, ami mindenképpen 
komplex vízgazdálkodást igényel.

MOLNÁR BENCE

A szakemberek az erdőben körülbelül 
1000 tőre becsülik a virginiai holdruta 
állományát, azzal együtt, hogy a nö-
vény fejlődési sajátosságai okán a pon-
tos szám nem állapítható meg. Másrészt 
a számlálást nagyban nehezíti, hogy a 
cserjeszint alig járható, ráadásul a hold-
ruta beleolvad környezetébe. Egy-egy 
tő általában 5-6 évig marad a helyén, 
majd máshol, egy akácfa tövében jele-
nik meg. A virginiai holdruta spórái 
akár több száz évig is életképesek lehet-
nek. A felügyelt terület egy részén az 
erdőt kivágták, annak ellenére, hogy 
nem volt adat: van-e ott spórája vagy 
töve a virginiai holdrutának.

Nyilván a termőhely adottságaival 
van összefüggésben, hogy az Ameriká-
ban élő példányokhoz képest az itteni 
növények csupán fele akkora magassá-
gúra fejlődnek. A talajvízszint csökke-
nése és az egyre melegebbé váló éghaj-
lat (globális felmelegedés) okozta vízhi-
ány következményei jól megfigyelhe-
tők az erdő képén. A védett területet 
egyetlen növényfaj, a virginiai holdru-

A szerzQ a bajai Szent László ÁMK Vízügyi 
Szakközépiskola 10. osztályos tanulója, és 
írása a Természet Világa XXIII. Termé-
szet–Tudomány Diákpályázatán az Élet és 
Tudomány különdíját nyerte el.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2Ismét egy csokor az 
először beküldők ké-

peiből. Rovatunk né-
zői-olvasói tudják, ilyen 
csoportos bemutat(koz)
áskor nem keresek ro-
konságot, ha van, az 
véletlen. Ám szemlél-
ve a spontán gyűlt 
anyagot, feltűnt egy, a 
tárlatainknak mindig 
meglévő közös voná-
sa, ami a tematikus 
összeállításokban is 
ott rejlik; amit talán 
szeretetnek nevezhe-
tünk. Nem szoktunk 
erről beszélni, mert 
nem konkrét és így sok-
féleképp jelenik meg, s 
összemosódik a találko-
zás, a rátalálás örömé-
vel, de egy ilyesfajta ér-
zelmi kapcsolat nélkül 
nem nyomnánk meg 
az exponáló gombot. 
Az élmény megosztá-
sának szándéka mögött 
is ez állhat. 

H. J. 
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK
1. Nagy Béla (Szabadbattyán, nagyvali@fibermail.

hu) – Battyáni napnyugta – A különleges, kelet–

nyugati irányú, látóhatártól látóhatárig terjedQ 
felhQsávok „égi csodájában” unokámmal együtt 

gyönyörködtünk az oviból hazajövet 

2. Wilhelm Laura (Szeged, laura.wilh@gmail.com) 

– A rejtQzködés mestere, varangy a f_szerkertben 

3. Keppel Ákos (akos.keppel@outlook.hu) – 

Röptében – Balatonalmádiban a fagyott Balaton-
parton elkezdtünk kenyérmorzsát dobálni a 

gyülekezQ madaraknak. P sem szeretett volna 
lemaradni a téli eleségrQl.

4. Weiszgáber László (TápiószecsQ, 
lucifer48@citromail.hu) – A kis bátor – 

Horgászat alkalmával találkoztunk: a közeli 
tó mellet egy erdQsáv húzódik, abból tévedt 

a vízpartra a kis pirók egér. Néhány szem 

konzervkukorica kiszóródott, erre támadt 
gusztusa. Nem zavarta, hogy ott állok 

mellette, talán húsz centi választott el minket 
egymástól, és szólt a rádióm is. Amikor 

jóllakott, besétált a nádasba, de többször is 
visszajött.

5. Simondy Albert dr. (Budapest) 
– Én is a természetfilmet nézem

3
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Cselek, csalások, 
fortélyok hajdanán

Akik olvasták a szerző Bánó Attila 
előző könyvét hazai történelmünk 
55 meghökkentő esetéről, azok bizo-
nyára kíváncsiak a folytatás, az újabb 
33 meghökkentő esetet tartalmazó 
kötet iránt. Jóllehet mindenki tanul 
történelmet, abba a sok-sok évszá-
zadból főleg a meghatározó esemé-
nyek, uralkodók, fordulatot hozó 
okok és következményeik férnek be-
le. Ámde mi történt ezek hátterében, 
hogyan mentek és kik által mentek 
végbe és egyáltalán: hogyan éltek, 
milyenek voltak, hogy viselkedtek e 
korok emberei, mit tudhatunk róluk? 

A múlt kutatói sok forrást föltártak 
a régi feljegyzésekből, iratokból – 
belőlük merít a szerző is –, és marad-
tak mindmáig megfejthetetlen ese-
tek, sőt titkok. Ilyenek például Szent 
István király fiának, az ugyancsak 
szentté avatott Imre hercegnek a ha-
lála: mi által és milyen körülmények 

között veszthette 
életét? Erről is ol-
vashatunk a kö-
tetben. 

Meghatározó ese-
ményei voltak tör-
ténelmünk alaku-
lásának a tatárjárás 
és a mohácsi vész. 
De vajon honnan 
ismerhetjük részle-
tesebben az egyko-
ri eseményeket? A 
váradi főesperes, 
Rogerius mester 

fennmaradt írásából. Hogy élte túl ő 
és a népességnek mintegy fele s egyál-
talán az ország a tatároknak nevezett 
mongolok 1241–42. évi megszállását?  
Fölidézi a könyv csakúgy, mint a másik 
meghatározó eseménynek (amelyről 
máig járja a szólásmondás: „Több is ve-
szett Mohácsnál”) a körülményeit és 
következményeit. Ezeket tömören 
úgy jellemzi a történetírás, hogy a 
nyugati és keleti nagyhatalom kö-
zé szorult ország annyira belesüly-
lyedt a pártküzdelmekbe, hogy 
két részre szakadt. De hogy is zaj-
lottak ezek a pártküzdelmek? Mi-
lyenek voltak e másfél évszázad 
emberei?

Meglehet, ki-ki a haza javát akarta 
– úgy, ahogy saját érdekének is gon-
dolta. Az önérdeket persze nem lehet 
kizárni az emberi magatartásból, 
csak az a kérdés, hol a határ. Az ol-
vasó mérlegelheti, hogy melyik eset-
ben mit szolgáltak inkább az ide- 
vagy oda csatlakozások, hagyaték-
gyarapítások és vagyonszerzések, 
házasságok és hűtlenségek, árulások 
és árulkodások, csatározások, gyil-
kolások és orrgyilkolások is… 

Mindezek példáit bőségesen föl-
idézi a kötet és a későbbi századok 
hasonló eseteiből is gazdagon merít. 
(Újabb 33 meghökkentő eset a magyar 
történelemből. 2013. Athenaeum Könyv-
kiadó, 295 oldal, 4490 forint)

N. F. 

Guppi a gangon

Ha verset olvasok, szeretem, ha a 
költő zenész is egyben, a vers pedig 
zene. A rímek, ritmusok, szavak 
dallama olyan számomra, mint egy 
jó koncert. A regényírótól pedig azt 
várom, hogy festő is legyen, elmém 
palettájára élénk színekkel fesse fel 
regényét, tiszta, jól kivehető és ké-
sőbb is felidézhető, valósághű képek-
kel dolgozzon. 

Tóth Krisztina többet tett ennél: 
nemcsak a szemet, hanem mind az 
öt érzékszervet elbűvöli írásával. A 
színek, fények közé hangok keve-
rednek, a hétköznapi élet hangjai, 
zajai, a világ megtelik illatokkal és 
szagokkal. Mosdatlan testek, kórhá-
zi fertőtlenítőszer és oszló állattetem 
bűze keveredik a kellemes illatok-
kal, szinte megnevezhetetlen, de 
emlékek tömegét előcsaló szagélmé-
nyek világa nyílik ki az olvasó előtt. 
No meg az ízek. Ételek, egy rosszul 
megfőzött tea, dohány és kávé, a 
mindennapi élet ízei, furcsa, soha 
nem kóstolt vagy épp visszataszító 
ízek. 

A könyv él és életébe menthetetle-
nül bevonja olvasóját, az egész nyo-
masztó, gangos, szoba-konyhás sze-
génység világába, rendkívüli éles-
séggel. Aki már élt ekkor vagy átélt 
hasonlót, ott van a múltban, de aki 
csak szülei vagy nagyszülei elmesélé-
séből ismeri ezt a világot, az is mint-
ha a saját emlékeit látná elősorjázni. 

Ha az érzelmeinket is érzékszerv-
nek tekintjük, valami belső, lelki 
tapasztalószervnek, akkor az is csa-
pást kap, kikerülhetetlenül. Valame-
lyik részlet garantáltan „kiveri a biz-
tosítékot” mindenkinél, legyen az a 
deportálástól eltompult és fogyaté-
kossá vált szereplő, a többi karakter 
bármelyike, akikben némelyik olva-
só a saját rokonát 
vélheti felismerni 
vagy az esemé-
nyek, melyek ab-
ban az időben 
szinte mindenki-
vel megtörtén-
tek. Az ötvenes 
évek agyrémei, a 
mindennapi élet 
hétköznapjaiba 
ágyazva. Az em-
beri kapcsolatok 
érzelmi sivársá-
ga. Tóth Krisztina feszes és lebilin-
cselő történetszövéssel áramoltatja 
könyvét az elejétől a végéig.

Azt mondhatnánk, hogy a könyv 
nyomasztó – olyan nyomasztó, mint 
az időszak, amelyet felölel. Az em-
ber nem is érti, hogy mégis miért 
szórakozik olyan kiválóan – az „Ak-
várium” jószerivel letehetetlen. Be-
szippantja az olvasót, magába rántja, 
belöki a keramitkockával burkolt 
udvar közepére, a szódás és a jeges 
érkezése között, az ujjain érezheti az 
ószeresnél kiakasztott lódenkabát 
szövetében a molyrágta lyukakat. 
Érzi a készülő lángos illatát a velen-
cei-tavi szabad strandon és hallja a 
tűz pattogását a rosszul szelelő kály-
hában. Ott söpörget szegény fogya-
tékos Edu mellett a krónikus beteg 
gyerekek kórtermében, akik lesová-
nyodva, lötyögő pizsamában kóvá-
lyognak fel-alá. „Edu tekintete átsik-
lott rajtuk: élete egy korábbi szakaszá-
ban meglehetősen sok lesoványodott em-
berrel találkozott. Neki az se tűnt 
régmúltnak, mint ahogy a jelen se tűnt 
jelennek, hanem mindig minden egy-
szerre történt, átláthatatlanul, izzó és 
idegen fényben, ám az érzelmek hosszú-
ra nyúló árnyéka nélkül, amely a puszta 
tapasztalatot emlékké lényegíti.” (Ak-
várium. 2013. Magvető Kiadó, 328 ol-
dal, 2990 forint) 

KOVÁCS GABRIELLA



Kire hasonlít egy barát?

Régóta ismert, hogy az embe-
rek hajlamosak olyan párt vá-
lasztani, aki egy kicsit hasonlít 
ellenkező nemű szülőjükre. Ám 
nem csupán a külső jegyek szá-
mítanak, egy kutatás például 
kimutatta, hogy ha valakinek 
idősek a szülei, annak az idő-
sebb külsejű partnerek jobban 
tetszenek. Ezt a lélektanban 
szexuális imprintingnek szok-
ták nevezni; sok emberbe mint-
ha alapsémaként bevésődne el-
lenkező nemű szülőjének képe, 
és párválasztáskor öntudatlanul 
is ezt az „ideált” keresi. 

A jelenség fejlődéslélektanáról 
azonban még nagyon keveset 
tudunk, így eddig azt sem vizs-
gálták, mely életkortól részesít-
jük előnyben a szüleinkre némi-
leg hasonlító idegeneket. Igaz ugyan, hogy a jelenség a 
párválasztással kapcsolatban észlelhető a legkönnyebben, 
de a bevésődés minden bizonnyal sokkal korábbi erede-
tű, hiszen hét hónapos kor után a csecsemők már reme-
kül meg tudják különböztetni szüleiket az idegenektől.

Kocsor Ferenc, Gyuris Petra és Bereczkei Tamás, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Pszichológia Intézetének munkatársai érdekes kí-
sérletet végeztek, hogy többet megtudjanak arról, mikortól 
kezdjük el szüleinket keresni másokban. A kísérletbe – mely-
ről a Journal of Evolutionary Psychology című folyóiratban szá-
moltak be – nyolcvanhét, 3 és 6 év közötti kisgyermeket 
vontak be. Minden gyereknek elmondtak egy kis mesét: a 
papamadár, a mamamadár és a fióka ül a fészekben a fán. 
Egyszer csak jön egy nagy szélroham és a fészek leesik a föld-
re. A két szülő felrepül egy-egy fára, a fióka pedig, amely 
már tud egy kicsit repülni, ott ül a földön. A kutatók azt kér-
dezték a gyerekektől, szerintük hogyan végződik a történet? 
Ha a gyerek azt mondta, hogy a fióka odarepül valamelyik 
szülőjéhez, akkor ezt a kutatók a szülőkhöz való erős kötődés 
jeleként értelmezték. Ha a gyerekek bármilyen más módon 
fejezték be a történetet, akkor az gyengébb kötődésre utalt. 
(Mellesleg csak 36 gyerek mondta, hogy a fióka odarepül va-
lamelyik szülőjéhez, 51-en másképp fejezték be a történetet.)

A kutatók két különleges fényképet is mutattak a gye-
rekeknek; a két kép ugyanannak a gyermekarcnak két 
változata volt. A fotókon látható gyermek azonos nemű 

és hasonló korú volt, mint az az óvodás, akinek a 
képpárt bemutatták. A különlegesség az volt, hogy az 
egyik kép egy kicsit a gyermek apjának vonásait idéz-
te. A kutatók ugyanis korábban lefényképezték a kí-
sérletben részt vevő gyerekek szüleit, rögzítették ar-
cuk jellegzetességeit, és ezeknek megfelelően, számí-
tógépes technikával módosították a gyermekfotókat. 
A kép párját egy idegen férfi arcvonásainak megfele-
lően módosították. A kicsiknek arra kellett válaszol-
niuk, hogy ha a képeken látható gyerekek megjelen-
nének az óvodában, melyikükkel játszanának szíve-
sebben? Ugyanezt a próbát egy másik képpárral is el-
végezték, ahol az egyik fotó a gyermek anyjának 
vonásait idézte, a másik pedig egy ismeretlen sze-
mélyre hasonlított.

Az eredmények azt mutatták, hogy azok a gyerekek, 
akik szorosabban kötődtek a szüleikhez, előnyben része-
sítették az apjukra emlékeztető fotókat, a gyengébb kö-
tődésűek viszont inkább az idegenekre hasonlító gyere-
kekkel játszottak volna. Ez arra utal, hogy a barátválasz-
tást már óvodáskorban is befolyásolja a szülőkhöz való 
hasonlóság, de nem feltétlenül pozitív irányban. Úgy tű-
nik, a gyerekek csak akkor keresik a szüleikre emlékez-
tető idegenek társaságát, ha apjukkal és anyjukkal való 
kapcsolatuk az átlagosnál szorosabb.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

A megszokás hatalma (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A gravitációs állandó 
valóban állandó

Ausztrál csillagászok valamennyi 
eddig ismert Ia típusú szupernó-

va adatainak elemzésével igazolták, 
hogy a gravitációs állandó az elmúlt 
9 milliárd év során nem változott. 

A G-vel jelölt Newton-féle gra-
vitációs állandó két test közt ható 
tömegvonzás – amely a tömegek 
nagyságával egyenesen arányos, tá-
volságuk négyzetével fordítottan 
arányos – nagyságát megszabó ará-
nyossági tényező. Némely elméleti 
felvetés szerint azonban elképzelhe-
tő, hogy a G a Nagy Bumm óta eltelt 
13,8 milliárd év során, ha lassan is, 
de változott.

Egy ilyen változásnak azonban kí-
sérőjelenségei is volnának. Ha példá-
ul a G az idők során lassan csökken, 
akkor abból az következik, hogy a 
Nap és a Föld távolsága a múltban 
kicsit nagyobb volt, mint ma, s en-
nek eredményeként a földtörténet 
régebbi időszakaiban például az 
egyes évszakok is hosszabb ideig tar-
tottak. 

elől. A most felfedezett, mintegy 126 
millió évvel ezelőtt élt, eddig ismeret-
len, Cretophasmomima melanogramma 
névre keresztelt rovarfaj a közelben 
szintén megtalált nyitvatermő növé-
nyek leveleihez hasonló alakkal és min-
tázattal álcázta magát a lombok között.

A ma élő rovarok körében meg-
lehetősen elterjedt ez a védekezé-
si stratégia: a bot- és levélsáskák 
Phasmatodea rendje is ezt követi. A 
korábbi földtörténeti időszakokban 
élt rovarok őslenyomataiból azon-
ban csak nagyon ritkán lehet ezt az 
életmódot azonosítani. 

A Cretophasmomima melanogramma 
faját egy nőstény és két hím egymás kö-
zelében felfedezett ősmaradványaiból 
határozták meg. Megállapították, hogy 
a rovar képes volt magát úgy álcázni, 
hogy egy – akkoriban szintén a terü-
leten élő – nyitvatermő növény levele-
ihez hasonlítson (amelyeknek a lenyo-
matait szintén megtalálták). Szárnyait, 
amelyek nyugalmi állapotban össze-
csukva nyelvszerű alakot vettek fel, s 
így elrejtették potrohát, párhuzamos 

Az	álcázás	Wsi	mesterei

Egy nemzetközi paleontológuscsoport 
a Kína északkeleti részén található 

Belső-Mongólia tartomány egyik, őskö-
vületeiről ismert lelőhelyén olyan, a ko-
rai-kréta korban élt rovarok őslenyoma-
tait fedezte fel, amelyek ma is élő, magu-
kat levélként vagy faágként álcázó rova-
rokhoz hasonlóan rejtőzhettek el a rájuk 
vadászó kisebb madarak vagy emlősök 

sötét csíkok díszítették. A közelben 
fellelt Membranifolia admirabilis nevű 
növénynek nagyon hasonló alakú és 
csíkozású levelei voltak – jegyezték 
meg a kutatók.

„A fosszíliák alapján megállapítható, 
hogy már a korai-krétában kifejlődött néme-
lyik rovarban az a fajta mimikri, amelyet a 
ma élő levélsáskákban is megfigyelhetünk. 
Ennek a védekezési stratégiának a létrejöttét 
feltehetőleg az ebben az időszakban élő ki-
sebb rovarevő emlősök és madarak növekvő 
diverzifikációja válthatta ki. Olyan továb-

A Swinburne Műszaki Egyetem 
kutatói most a Világegyetem fejlő-
désének különböző időszakaiból (az 
Univerzum közeli és távoli részei-
ből) ismert 580 szupernóvarobbanás 
fényének elemzése alapján állítják, 

hogy a gravitációs állandó – leg-
alábbis a legutóbbi 9 milliárd évben 
– nem változott.

Az Ia típusú szupernóvák fénye a 
szoros kettős vagy többes csillag-
rendszerekben levő fehér törpék (a 

Egy híres Ia típusú szupernóvarobbanás 

(a Kepler által is észlelt SN 1604) 

maradványáról több hullám-

hosszon készült 

felvételekbQl össze-
állított (részben 

hamis színezés_) 
kompozitkép 

A Cretophasmomima melanogramma és 

egy korabeli kis rágcsáló a Membranifolia 

admirabilis lombjai közt (fantáziakép) 

A Cretophas-

momima 

melanogramma 

lenyomata
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bi finomításokat azonban, amelyek a mai 
rovaroknál szintén megfigyelhetők, mint 
például a fej elrejtése az ehhez megfelelő-
en görbére módosult elülső lábak segítségé-
vel vagy a fakéreghez való hasonulás, nem 
tapasztaltunk” – összegezték a szerzők 
a PLoS ONE folyóiratban megjelent 
cikkükben. (Sci-News) 

Tükörsima	a	Titán	tengere

A NASA Cassini nevű missziójá-
nak legújabb radarmérései to-

vábbi részleteket tártak fel a Szatur-
nusz holdjának egyik legnagyobb 
tengeréről, a környező partvidék 
összetételéről és az időjárás egyes 
paramétereiről. Egyebek közt az is 
kiderült, hogy a Titán második leg-
nagyobb tengere (vagy tava), a 
Ligeia Mare szinte tükörsima felszí-
nű, ami feltehetőleg azzal magya-
rázható, hogy közelében nem vagy 
alig fújnak szelek. A megfigyelé-
sekből az is következik, hogy a ten-
gert övező szilárd 
partszegélyt valószí-
nűleg nem fagyott 
víz( jég), hanem szi-
lárd szerves vegyüle-
tek alkotják.

A Szaturnusz máso-
dik legnagyobb hold-
jának, a Titánnak 
sűrű, bolygókéhoz 
hasonló légköre van, 
és felszínén nagy ki-
terjedésű, metánból 
és etánból álló ten-
gerek vannak. A 420 
kilométerszer 350 ki-
lométeres kiterjedésű 
Ligeia Mare nagyobb, 
mint az észak-ameri-
kai Nagy-tavak leg-
nagyobbika, a Felső-
tó. „A Titán számos 
szempontból a Föld-
höz leginkább hasonló 
égitest a Naprendszer-
ben, amelyben össze-
tett anyagkörforgási rendszer működik, 
szilárd, cseppfolyós és gáznemű összete-
vőkkel” – mondta Howard Zebker, a 
Stanfordi Egyetem geofizikus pro-
fesszora, a kutatásról a Geophysical 
Research Letters-ben megjelent cikk 
vezető szerzője.

A Titán sűrű felhőburka a fel-
szín optikai megfigyelését ellehe-
tetleníti, ezért a Cassini-űrszonda 
vizsgálatai a sűrű felhőkön is át-
látó radarméréseken alapulnak. A 
felszínre küldött rádiójelek vissza-
verődését (visszhangját) elemzik, 
amelynek erősségéből a kutatók 
következtetni tudnak a tenger fel-
színének hullámzására. „A mód-
szer hasonlóan működne a Földön is 
– magyarázta Zebker. – Ha a Nap 
fénye egy sima tófelszínről verődik 

vissza, annak torzítatlan, fényes tü-
körképét látja a felette elrepülő meg-
figyelő, míg ha a vízfelszínt erőteljes 
hullámzás fodrozza, az a fényt sza-
naszét szórja.”

A radarmegfigyelések alapján 
megállapítható, hogy a Ligeia Mare 
felszíne hátborzongatóan mocca-
natlan. „A Cassini radarjának érzé-
kenysége akár 1 milliméteres hullámok 
észlelését is lehetővé teszi, tehát ha nem 
érzékel mozgást, az azt jelenti, hogy 
legfeljebb ennél kisebb fodrozódások le-
hetnek a felszínen” – mondta Zebker. 

Ennek kézenfekvő magyaráza-
ta lehet, hogy a tenger felszíné-

nek közelében nem fújnak szelek. 
Egy másik lehetséges magyarázat, 
hogy a felszínt valamilyen vékony 
anyagréteg vonja be, amely gátolja 
a hullámképződést. „A Földön példá-
ul a víz felszínén eloszló vékony olaj-
rétegnek van ilyen hatása” – mondta 
Zebker.

A Cassini a partszegély anyagának 
mikrohullámú sugárzását is vizsgál-
ta: figyelembe véve az ismert nyo-
más- és hőmérsékletviszonyokat, a 
kutatók megállapították, hogy azt 
szerves szilárd vegyületek, valószí-
nűleg metán és etán alkotják. „Ez 
a két vegyület a Titánon (hasonlóan a 
földi vízhez) szilárd, cseppfolyós és gáz-
nemű halmazállapotban egyaránt létez-
het” – mondta Zebker. 

(EurekAlert!)

Napéhoz hasonló tömegű, de mind-
össze Föld méterűre zsugorodott 
csillagok) végső robbanásából szár-
mazik. Elméleti modellek szerint a 
robbanás mindig akkor következik 
be, amikor a fehér törpe tömege – a 
társától elszívott anyag révén – átlé-
pi a Chandrasekar-határnak nevezett 
értéket. Mivel a robbanás így min-
dig ugyanakkora kritikus tömegnél 
következik be, a szétrobbant anyag 
mennyisége, s így a fellobbanás ab-
szolút fényessége minden szupernó-
vára megegyezik. Ennek köszön-
hetően a szupernóvarobbanások a 
kozmikus távolságmérésben szab-
ványgyertyaként használhatók. 

Jeremy Mould, a Swinburne Asztro-
fizikai Központ professzora és mun-
katársai ebből indultak ki. „Mivel a 
robbanáshoz szükséges kritikus tömeg 
értéke függ a newtoni G gravitációs ál-
landótól, s amennyiben az az idők során 
változik, úgy a robbanások abszolút fé-
nyessége is változónak bizonyul” – ma-
gyarázta Mould.

Elemzésükben azonban nem ta-
láltak erre utaló bizonyítékot. Így a 
mérések pontosságát is számításba 
véve, megállapítható, hogy a G érté-
ke az elmúlt 9 milliárd évben hiba-
határon belül nem változott. 

(UniverseToday)

A Titán második legnagyobb tengere, a Ligeia Mare a Cassini 

hamis színezés_ felvételén (KÉP: NASA)

A Membrani - 

folia admira- 

bilis nyitva- 

termQ levél- 
lenyomata
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 Évente nagyjából 500 
millió költözőmadár pihen 
vagy költ Németország te-

rületén, s a rendszeresen előforduló 279 faj csaknem 
egynegyede veszélyeztetett.

A német természetvédelmi hivatal (BfN) és a Né-
met Természetvédelmi Tanács (DRV) első alkalom-
mal mutatta be Bonnban a 
Németországban vonuló ve-
szélyeztetett madarak vörös 
listáját. Az országba érkező 
és ott is telelő madarak közé 
tartoznak például északi lúd-
fajok, amelyek különböznek 
a Németországban honos fa-
joktól. A lista a veszélyeztetett 
madarak közé sorolja egye-
bek közt a kékes rétihéját, a 
piroslábú cankót, a kakukkot 
és a kerti sármányt.

Korábban csak a Németországban költő fajok számára 
hoztak létre vörös listát. Az új lajstrom felhívja a figyel-
met arra, hogy az ország nagy nemzetközi jelentőségű 
terület az olyan vendégfajokat tekintve, mint például a 
nagy partfutó, a bütykös ásólúd és a fekete réce – fejtette 
ki a Német Természetvédelmi Szövetség (Nabu).

A bütykös ásólúd észak-európai állományának mintegy 
80 százaléka nyaranta, a vedlés idejére az Elba torkolatának 
homokpadjain gyűlik össze a BfN adatai szerint. A világ-
szinten veszélyeztetett fekete réce teljes állományának egy-
negyede a Balti-tengernél telel, ahol gyakran a halászhálók 
áldozatául esnek a madarak. Minden ötödik északi búvár 
az Északi-tenger német vizeiben tölti a november–febru-

árt, ahol életterük a szélerőműte-
lepek miatt jelentősen csökkent. A 
Watt-tenger például a Szibériából 
Nyugat-Afrikába tartó gázlóma-
darak, a Germán-alföld pedig az 
északi vadlúdfajok legfontosabb 
téli szállása.

A vörös lista szerzői szerint az 
állományokra nagy hatással van 
a nemzetközi óvintézkedések 
bevezetése a repülési útvonala-
kon, valamint a pihenő- és köl-

tőhelyeken. A német kormány a koalíciós szerződésben 
a vonuló madarak erőteljesebb védelme mellett kötelezte 
el magát. A vonuló madarak jobb helyzetben vannak az 
ország költőmadaraihoz képest, utóbbiaknak ugyanis 42 
százaléka szerepel a veszélyeztetett fajokat felsoroló vö-
rös listán – mondta el Beate Jessel, a BfN elnöke.

(www.greenfo.hu) 
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KÖLTÖZV	MADARAK	VÖRÖS	KÖNYVE

Szén	nanorostok	 
növesztése	levegWben	

Amerikai kutatóknak sikerült 
függőleges irányba párhuzamo-

san rendezett szén nanorostokat 
(vertically aligned carbon nanofibers: 
VACNF) létrehozni a korábbinál ol-
csóbb és biztonságosabb eljárással, 
közönséges ritkított levegőben. 

A VACNF-ek hagyományos 
gyártása során segédanyagként am-
móniagázt is felhasználnak, amely 
ugyan nem túl drága, de mérgező 
hatása miatt kezelése különleges biz-
tonsági előírások betartását igényli, 
ami a gyártás költségeit növeli. 

„Mindez az ammónia kiiktatásá-
val elkerülhető” – mondta Anatoli 
Melechko, az Észak-Karolinai Ál-
lami Egyetem (NCSU) anyagtudo-
mány professzora, a kutatócsoport 
vezetője.

A VACNF-ek gyártása legel-
terjedtebb eljárás során egy nikkel 
nanorészecskékkel bevont szubsztrátu-
mot vákuumkamrába helyeznek, majd 
700 Celsius-fokra melegítik. A kamrát 
eztán ammóniagázzal töltik meg, és 
széntartalmú acetilén- vagy acetongázt 
vezetnek bele. Majd a szubsztrátum 
és egy megfelelő anód között elektro-

mos feszültséget hoznak létre, amely 
a gázt ionizálja: a keletkező plazma 
irányítja a nanorostok növekedését. A 
nikkel nanorészecskék katalizátorként 
beiindítják a szénatomok kiválását, 
amelyek a függőleges plazmaszálak irá-
nyában növekedésnek indulnak. Ám ha 
a nanorészecskéken eközben vastagabb 
szénkéreg képződik, az blokkolhatja a 
szénatomok rostszállá növekedését. Az 
ammónia ennek a kéregnek a kialaku-
lását gátolja meg.

Melechko és munkatársai most 
ugyanezt az eljárást ammónia hozzáke-
verése nélkül próbálták meg – és őszinte 
meglepetésükre, a módszer működött!

„Most már az a lehetőség is felve-
tődött, hogy esetleg vákuumkamrára 
sincs szükség, ami még tovább növel-
heti az eljárás széles körű elterjedését, 
és csökkentheti költségeit” – mondta 
Melechko. 

A professzor arról sem feledke-
zett meg beszámolni, hogy az áttö-
rés jelentős mértékben köszönhető 
két középiskolás segítőjüknek, A. 
Kodumagullának és V. Varanasinak, 
akik a cikk társszerzői. „Nem jutot-
tunk volna idáig, ha nincs az ő kíván-
csiságuk és friss, előítéletmentes meg-
közelítésük” – mondta Melechko. 

(Phys.org)

Függöleges irányba rendezett szén nanorostok növesztése ammónia nélkül (KÉP: ANATOLI MELECHKO)
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Mihály versfordításkötete (a szerelmi költészet múzsájának nevérQl). 25. 
Figyelésre késztet. 27. A másik tanulmány címének befejezése. 28. 
Egykori vármegyénk, a XVII. század végétQl Alsókubin volt a székhelye. 
29. Latin eredet_ férfinév. 31. Életéveink száma. 33. Kicsoda?, oroszul. 
35. E napon. 36. Üres kéz!

A 10. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: EGY 
LONDONI BESZÁLLÍTÓ KRÓNIKÁJA. A megfejtést beküldQk közül 
James Forrester: Megszentelt árulás cím_ könyvét (Agave Kiadó) nyerte: 
Horváth Ágota (GödöllQ), Horváth Károly (Nagyberény), Lamp Attila 
(PetQháza), Lengyel Lajos (Szombathely) és dr. Sarudi Imréné (Szé-
kesfehérvár). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben:
 
2014. május 31.

Jelentkezési határidQ: 2014. április 28.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. május 19.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

KERESZTREJTVÉNY

Géczy István (Ónod, modellezos@gmail.com) – Kifelé a télbQl – cím` 
képe 10. számunkban jelent meg, a 310. oldalon. 

Egy világ van bes`rítve a képmezR téglalapjába. Az izgalmas tagoltsá-
gú vidékben kis ligetek fonódnak egymásba. A foltos megvilágítás tar-
tományokra bont; több remek képet lehet kivágni, a nézR akarva-akarat-
lan eljátszik velük. Nemcsak a látvány élményét osztotta meg velünk a 
fotós, hanem a komponálásét is, a Bükk-fennsík páratlan gazdagságát. 
Egy hatalmas fenyR markáns széljegyzetként összefogja a bruegheli tá-
jat. Maga is világfa. Körben az Óperenciás-tenger. (H. J.)

MÁRCIUSA HÓNAP KÉPE

Káosz, környezet, komplexitás címmel jelent meg a Természet Világa leg-
utóbbi különszáma, amelybQl két tanulmány címét kérjük. A megfejtést be-
küldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, április 15-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. 
számunkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született 
magyar színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudo-
mány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik tanulmány címe. 10. ... Lajos; a bakó neve A 
néma levente cím_ Heltai-darabban. 11. FQrangú költQ, BQs híres szülötte 
(László). 12. Nem kell több! 13. Üres frázis. 14. Azonos római számok. 
15. Hintából elQreesQ. 17. Vaktában tüzel. 19. A Birodalom visszavág 
cím_ film rendezQje (George). 21. Motorolajmárka. 23. ... Simeoni; olim-
piai bajnok olasz magasugrónQ. 24. Étellel teli tányért csúsztat neki. 26. 
RangjelzQ elQtag. 27. Az argon vegyjele. 30. Kerti házikó. 32. Kihegyezett 
csattanójú karcolat. 34. Elemi parány. 36. Diplomata.

FÜGGQLEGES: 1. Pablo Casals hangszere volt. 2. Vízi tündér. 3. Az 
ámítás és elvakultság istennQje a görög mitológiában. 4. A másik tanul-
mány címének kezdete. 5. Pont a végén! 6. A Bazil (jelentése: királyi) 
rokon neve. 7. A Kaláka állatos dalainak egyike (Zelk Zoltán verse is!). 8. 
Gyilkos ...; erQsen mérgezQ gomba. 9. Ady Endre egyik álneve. 13. Svéd 
és belga autók jelzése. 16. Vegyi elem változata. 18. Kórustagok ajkáról 
zeng. 20. Menyasszony. 22. Locativus (helyhatározó), röv. 24. Babits 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Magyar Nemzeti Ga-
léria önálló, minden ko-
rábbinál átfogóbb élet-
műtárlattal tiszteleg az 

idén száz éve született Bálint Endre munkássága előtt. 
A modern magyar művészet, ezen belül is az avantgárd 
egyik legjelentősebb alakjaként számon tartott festő-
művész és grafikus életműve 1984-ben, a művész het-
venedik születésnapja alkalmából a Műcsarnokban ren-
dezett kiállításon volt utoljára látható. A századunk 
egyik legtitokzatosabb művészeként emlegetett Bálint 
számos műfajban alkotott, készített objekteket, fotó-
montázst, kollázst, monotípiát, de írt verset és önélet-
rajzot is. 

A most megnyílt, A nyolcadik templom című tár-
laton ismert művein túl az eddig magángyűjtemények-
ben rejtőzködő alkotásait is láthatjuk május 11-ig, 
mindezt egészen új kontextusba ágyazva. 

Világok útjain címmel te-
kinthető meg Molnár Zoltán 
fotográfus kiállítása a buda-
pesti Petőfi Irodalmi Múze-
umban. Molnár Zoltán fia-
tal fotográfus pályája 1993-
ban Escher Károly ösztön-
díjjal indult, azóta számos 
hazai és külföldi kiállítóhe-
lyen mutatkozott be.

A tárlaton a 2003-tól ké-
szült fotói láthatók, melye-
ken a világok útjait járó ro-
ma közösségek életébe te-
kint be Franciaországtól 
Moldváig, Spanyolország-
tól Bulgáriáig. Célja a roma 
emberek kultúrájának, őr-
zött hagyományainak és 
szokásainak megismerteté-
se.  Empátiával átitatott kö-
zeledésében, érdeklődésé-
ben feloldódnak a határok, 
az együttérzés, a bizalom 
hidat épít az ábrázoltak és a 
fényképező között.  Az em-
beri viszonyokat, viszony-
latokat, arcokat nemcsak a 

hagyományos fototechnikai eljárással készült fekete-fehér 
képekkel közvetíti, hanem lírai színekkel is komponál. A 
kiállításban a nagy fotós elődök hagyományaira is építő, 
új utakat bejáró fotográfus képi világa egy szöveges 
blokkal, kortárs költők témához kapcsolódó verseivel, il-
letve egy  filmmel egészül ki. A képeket május 15-ig 
nézhetik meg az érdeklődők.

1996-ban indult útjára az a 
verseny, melynek célja a 
magyar térképkultúra szín -
vonalának emelése és az 

igényesen kivitelezett térképek térhódításának elősegíté-
se. Ennek érdekében az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék és az Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtára minden évben pályázatot hirdet a 
„Szép Magyar Térkép” cím elnyerésére.

A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri érté-
kelte és díjazta, amelynek elnöke Káldos János, az Országos 
Széchényi Könyvtár  főigazgatója. A benevezett térképekből 
megrendezett kiállítás a hazai térképkészítő szakma elmúlt 
évi terméséről nyújt átfogó képet a nagyközönség számára.

A beküldött darabokból rendezett kiállítás április 
19-ig tekinthető meg az Országos Széchényi Könyvtár 
VI. szinti előadótermében, a könyvtár nyitvatartási 
idejében.

A kései eklektika és az építé-
szeti szecesszió stílusjegyeit 
magán viselő, 1907-ben át-
adott zenepalota évtizedes 
rekonstrukciója után tavaly 

október 22-én nyitotta meg újra kapuit. Alig fél év eltel-
tével az épület LEGO-mása is felépült: a magyarországi 
középületek közül elsőként a Zeneakadémiáról készült 
élethű makett a dán játékgyár támogatásával.

A világhírű Nagyterem játékmása a belső tereknek is 
kiemelt figyelmet szentel, színpadán zenészfigurák mu-
zsikálnak, produkciójukban elegáns publikum gyönyör-
ködik a mini nézőtérről. A pódiumon elhelyezhető 
szimfonikus és kamarazenekar, big band vagy szólista, 
sőt az orgonához is odaültethető egy aprócska orgonista. 
A makett a kereskedelmi forgalomban is kapható ele-
mekből készült: a tuba például egy ivópohár és egy me-
gafon házasításából.

Az egyedi, 35 kilogramm tömegű palota kereskedelmi 
célokat nem szolgál, de nem is dísz: a Zeneakadémia 
gyerekprogramjainak játékos szemléltetőeszköze. 

„A Liszt-kukacok Akadémiájának célja, hogy értő és 
fogékony közönséget neveljünk, legyen bár a produkció 
klasszikus vagy népzene, jazz vagy akár popmuzsika. A 
makettel azonban a gyerekek mellett a felnőtteket is sze-
retnénk beavatni a Zeneakadémia csodájába. Igazi 

nagyság nincs játékos-
ság nélkül” – fogalma-
zott Szabó Stein Imre, 
a Zeneakadémia kom-
munikációs igazgatója 
a játék-makett sajtóbe-
mutatóján. A makett 
április 16-ig tekinthe-
tő meg.

Térkép-érték

CigánysorsLEGO-ból Akadémia

Titokzatos festQ
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Vssejtek	a	gyógyításban
Az emberek fantáziáját régóta foglal-
koztatja a testrészek vagy egyes szer-
vek megújításának lehetősége, ahogy 
azt a Szent Kozma és Damján végtag-
átültető csodatételét megörökítő kö-
zépkori alkotások sora is bizonyítja. Ma 
sincs ez másképp, de szerencsére a hely-
reállító orvoslás már részben megvaló-
sult, sőt az orvostudomány forradalma 
várható ezen a területen is.

Almáskertek	beporzószemmel
let-Európában az élővilág helyzetét a 
következő évtizedekben két fő tényező 
alakíthatja. Az egyik a megváltozó ter-
melési gyakorlatok az úniós csatlako-
zással. A másik fenyegető tényező a 
klimatikus körülmények változása, 
amely például a növények fejlődése és 
az ízeltlábúak életciklusa közötti időbe-
li eltéréshez vezethet. 

Az	angol	zeneinvázió	kezdete
1964. április 4-én példátlan eset fordult 
elő: a Billboard híres 100-as listájának 
első 5 helyén csak Beatles-szám szere-
pelt. A Beatles sikeréhez hasonló azóta 
sem fordult elő, a jelentősége pedig 
nem csupán kultúrtörténeti, azon túl-
mutat: lehetővé tette a brit zenei és kul-
turális invázió megindulását nemcsak 
Amerikába, hanem az egész világba 
egyaránt.

A hátlapon
Az Otta-folyó

Norvégia délkeleti részén, Oppland 
megye területén folyik az Otta-
folyó, amely a hasonló nevű völgyet 
(Ottadal – Otta-völgy) szeli keresz-
tül 148 kilométer hosszan. Jó darabig 
a 15-ös út mentén halad, majd Otta 
városánál ömlik a Gudbrandsdalslågen 
nevű folyóba. 

Az útja során nagy szintkülönbséget 
megtevő folyót a gleccserek olvadék-
vize táplálja. Vízgyűjtő területe 3948 
négyzetkilométer, mely a mi Kapos 
folyónkéhoz hasonló nagyságú.

A folyó neve vélhetően az ijedelmet 
jelentő „ótta” szóból ered, és a levo-
nuló heves tavaszi áradásokra vezet-
hető vissza. Az Otta kiszélesedő alsó 
folyása nagy árterületet táplál a vizé-
vel. Ez a természeti környezet ked-
vez a biológiai sokféleségnek; az it-
teni enyhe tél miatt sok vízimadár 
telel az ártéri élőhelyein.

A folyó felsőbb szakasza – ahol a 
hátlapunk felvétele is készült – ked-
venc célpontja a raftingsport hívei-
nek; gyorsfolyású, zúgókkal teli 
medre május közepétől szeptember 
végéig alkalmas a sportolásra. A 
helyszínt kifejezetten családoknak 
ajánlják, nyaranta sok gyereket itt 
tanítanak a vadvízi evezésre. A 
környék legnagyobb bevételi forrása 
a turizmus. A bel- és külföldi kirán-
dulókat mágnesként vonzza a kör-
nyék két híres nemzeti parkja, a 
Jotunheimen és a Rondane természeti 
adottságai.

Kép és szöveg: 
TÓSZEGI ZSUZSANNA
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