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A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben dí-
jat alapított általános, közép- és szakközépiskolai taná-
rok részére, hogy támogassa és erősítse a kémia színvo-
nalas iskolai oktatását. Minden évben kuratórium ítéli 
oda a személyenként 400 000 forintos díjjal járó rangos 
elismerést.

„A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Ok-
tatásért” kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöl-
tek közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöb-
bet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia 
megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai az utób-
bi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi 
kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A „Kémia Ok-
tatásért” díjat eddig összesen 64 tanár nyerte el (www.
richter.hu/HU/Pages/kemiaoktatasalapitvany.aspx).

Kedves Olvasónk!
A „Kémia Oktatásért” díjat 2014-ben is kiírják, 

ezért a kuratórium írásos javaslatokat vár a díja-
zandó tanárok személyére. Kérik, hogy a rövid, 
legfeljebb egyoldalas írásos ajánlások tényszerű 
adatokat tartalmazzanak a javasolt személy mun-
kásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyar-
országi kémiatanárok elismerést célozza, de a hatá-
ron túli iskolákban magyar nyelven tanító kémiata-
nárok is javasolhatók (ebben az esetben egy ma-
gyarországi és még egy helyi ajánlás is szükséges). 
Jelölést az iskolák igazgatóin, tanári munkaközös-
ségein, kollégákon kívül egykori és jelenlegi diá-
kok is adhatnak. Az írásos ajánlásokat legkésőbb 
2014. szeptember 10-ig kel l eljuttatni az Alapítvány 
címére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Ké-
mia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27.). A díjak 
ünnepélyes átadására 2014 őszén, később megjelö-
lendő időpontban kerül sor.
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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: I

A betük helyes sorrendbe 
állítva a nagy betükkel 
kezdve neveket adnak:
PATRIK, IBOLYA, 
RIHÁRD, OSZKÁR és 
SÁNDOR. Az IBOLYA nQi 
név, a többi férfinév.

ERPSÍTÉS: O

A vízszintes sávokban 
a háttérszín,
a DNY-ÉK irányú sávokban 
a halacskák pozíciója,
a DK-ÉNY irányú sávokban 
a halacskák nagysága
változik.

HAJRÁ:  40

A sorozat a négyzetszámok 
( 1 4 9 16 25 36 49 64) és a 
háromszögszámok
(1 3 6 10 15 21 28 36) 
összege.
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A 20. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik szám illik a kérdQjel helyére? 

úgy 
aránylik

mint
 ahogy

...melyikhez? aránylik

Keresünk egy kétbet_s értelmes szót,amelyik mind az elsQ, 
mind a második szótöredékkel értelmes szót alkot.

KI-TÖLT-ÉS
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	 Varázszselé		
és	bionyomtató		
a	radiológiában

Jövőre lesz 120 éve, hogy Wil-
helm Conrad Röntgen 1895-ben 
felfedezte a később róla elnevezett 
sugárzást. A radiológia tudomá-

nya emellett számos egyéb képalkotó 
technikát is alkalmaz, elsősorban diag-
nosztikai, de gyakran terápiás célokra 
is.

Mint azt Forrai Gábor, a Honvédkór-
ház Központi Radiológiai Diagnosz-
tikai Osztályának vezető főorvosa, a 
XXII. Francia-Magyar Radiológiai 
Szimpózium egyik fő szervezője ki-
emelte, a gyors technológiai fejlődés 
megköveteli, hogy az orvostudo-
mánynak ezen a területén dolgozók 
folyamatosan továbbképezzék ma-
gukat és konzultáljanak a legfrissebb 
kutatási eredményekről. A konferen-
cia egyik fontos témája volt például 
a Crohn-betegség, amely felmérések 
szerint hazánkban is 15–20 000 em-
bert érint. „Korábban ennek diagnoszti-
zálására ultrahangot használtunk, aztán, 
amikor elterjedt a CT, kiderült, hogy ezzel 
kiválóan lehet a betegek állapotát követni. 
Néhány éve divatba jött az MR-technika, 
ott nem használunk röntgensugarat, de 
eleinte azért nem kedvelték, mert nagyon 
hosszúak voltak a mérési idők, a technika 
fejlődésével azonban ez már nem jelent 
problémát.

Jelenleg az ultrahang-kontrasztanyagos 
vizsgálatot teszteljük, amelynek során 
buborékosított anyagot adunk a betegnek. 
Arra vagyunk kíváncsiak, ez mennyire ké-
pes részletes adatokat szolgáltatni a beteg-
ség aktivitásáról, hogy például fibrózisról 
vagy gyulladásról van-e szó. Léteznek már 
nagy felbontású ultrahangkészülékek is, 
amelyekkel a bélfal részleteit sokkal rész-
letesebben lehet látni. A CT eközben visz-
szaszorult, mert a fiatalabb betegeket sok 
évig követve, nagyon nagy sugárterhelést 
jelent. Az ultrahang-kontrasztanyagról 
öt évvel ezelőtt szó sem esett volna, most 
pedig több előadásban több szempontból 
is előkerül” – mondta Forrai Gábor. 
A konferencia szervezője azt is hoz-
zátette, a radiológia területén Fran-
ciaország abszolút nagyhatalomnak 
számít. Kiterjedt kapcsolatai vannak 
a nyugati világ mellett a Közel- és Tá-
vol-Kelet országaival is, ahová gyak-
ran járnak oktatni a francia kutatók, 
mivel élenjárók az egyedi, innovatív 
ötletek gyakorlati megvalósításában. 
A szimpózium résztvevői is hallhat-
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tak olyan trükkökről, mint például a 
bizonyos vesetumorok elpusztítására 
alkalmazott rádiófrekvenciás elektró-
dák, amelyekkel lehűtve növelhető a 
kezelhető térfogat nagysága.

Pierre-Jean Valette, a lyoni Déli-kór-
ház radiológiai osztályának vezetője 
látványos ultrahangos képekkel il-
lusztrálta, hogy míg – számos más 
különbség mellett – Crohn-betegség 
esetén a bélfal egész vastagságában 
megfigyelhetők a gyulladás jelei, 
addig a vele gyakran összetévesztett 
colitis ulcerosában ez csak a felső ré-
tegekre jellemző. Olivier Rouvière, 
a lyoni Edouard Herriot kórház 
radiológiai osztályának vezetője a 
vesetumorok embolizációs lehetősé-
geit ismertette. Ilyen például amikor 
az érintett terület ereit egy később 
felszívódó zselével zárják el. Szin-
tén ezt használják a vese egy artéri-
ája és vénája között kialakult fistula 
elzárására is, mivel a gél a szervezet 
saját molekuláit is képes az áramlási 
viszonyok kihasználásával a sérült te-
rületre vonzani, így javítva a kezelés 
hatékonyságát.

Ezeket a mikrosebészeti eljárásokat 
természetesen a legmodernebb kép-
alkotó eljárások segítségével lehet elő-
re megtervezni és kontrollálni. Ezért 
is váltott ki nagy érdeklődést Fabien 
Guillemot, a bordeaux-i egyetemen 
működő INSERM biomérnöki labo-
ratórium kutatójának előadása, ame-
lyet az élő szövetet lemásoló lézerekről, 
vagyis a bionyomtatás témaköréről tar-
tott. Az elgondolás gyakorlati megva-
lósításán már harminc éve dolgoznak, 
a nyolcvanas években sikerült ilyen 
módon először egy fehérjemolekulát 
létrehozni. Amerikában elsősorban a 

tintasugaras nyomtatók technikáján 
alapuló kísérleteket végeznek. Egy év-
vel ezelőtt a bostoni Kísérletes Biológia 
Konferencián olyan néhány millimé-
teres májszövetet mutattak be, amely 
egyebek között képes a koleszterin és 
az albumin létrehozására is.

A francia INSERM eredetileg 
anatómiailag tökéletesen illeszke-
dő implantátumok létrehozásával 
foglalkozik, ezért került érdeklődé-
sük homlokterébe a lézernyomtatás. 
Guillemot professzor kiemelte, az élő 
szövet reprodukciója esetén kevés a 
szerkezet lemásolása, a sejteknek – 
feladatuk ellátásához – képessé kell 
válniuk a tápanyagfelvételre és a 
kommunikációra, végső soron bio-
kémiai folyamatok elvégzésére. Eh-
hez a tapasztalatok szerint a megfe-
lelő sejtsűrűség és felbontás alapvető 
fontosságú, amelyet a lézertechnika 
biztosíthat. Az eljárás lényege, hogy 
tinta helyett élő sejteket töltenek a 
bionyomtatóba, amely a beprogra-
mozott 3D-modell alapján, meg-
határozott szerkezeti struktúrában 
mikrocseppeket juttat az alaplemez-
re. (A technológia részletei nagyon 
hasonlóak a lézerrel vezérelt sejt-
válogatáshoz, erről az ÉT/2013/20. 
számának 627. oldalán olvashattak 
– A szerk.).

Természetesen a folyamat végén még 
nem várható, hogy komplett szerve-
ket vegyenek ki a gépből, egyelőre a 
kutatók már annak is örülnek, ha né-
hány sejtsornyi vastag fibrocitaréteget 
1 hónapnál tovább életben tartanak. 
Fabien Guillemot azt is elmondta: 
bíztató eredmény, hogy bőr-, csont- 
és májsejtek mellett idegsejteket is 
sikerült már bionyomtatással létre-

Leképezés Számítógépes javított minta

Sejtérés
Nyomtatás

Mintarétegek a programban

A bionyomtatás folyamata
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első helyet. Ők 2006-ban indultak elő-
ször a versenyen. Kopjás Péter, a csapat 
kapitánya elmondta, hogy nagyon ösz-
szetett feladatot kellett megoldaniuk, 
mely nagyon komoly kötöttségeket is 
tartalmazott. A légpárnás eszköznek 
kicsit rodeó jellege van, soha nem arra 
akar menni, amerre szeretnék, így 
időnként meg kell küzdeni az egyene-
sért is. Elsősorban az emberi tényezőn 
múlt az irányítás, végül a rutin dön-
tött. Nagyon fontosnak tartják ezeket 
a versenyeket a műszaki érdeklődésű 
fiatalok számára. Sok mindent meg 
lehet tanulni tankönyvekből is, de az 
ilyen kihívást jelentő versenyeken lehet 
tökéletesíteni a képességeket.

Ki kell emelnünk, hogy az MMC 
csapata – most már hagyományosan – 
felajánlotta az első helyért járó díjat a 
többiek számára, így azt szétosztották 
a többi csapat között.

Több csapatban is szerepeltek lá-
nyok, pedig a robotika nem számít 
„csajos” elfoglaltságnak. Pekár Brigit-
ta, az Óbudai Egyetem hallgatója (a 
Hooverdrones nevű csapatot erősítette) 
kérdésünkre elmondta, hogy gyerek-
kora óta a barkácsolós történetekhez 
vonzódik. Neki abszolút természetes 

hogy ugyanolyan elbánásban és elvá-
rásban van része, mint a fiúknak, a 
hozzáértés pedig mindenkinek ugyan-
olyan fontos, ha ilyesmivel akar foglal-
kozni. 

Seebauer Márta, az AREK főigaz-
gató-helyettese a fiatalok kreativitását 
és együttműködését emelte ki. Külön-
böző felsőoktatási intézmények hall-
gatói fogtak össze, s mivel kész beren-
dezéseket nem használhattak, nagyon 
ötletesnek, kreatívnak kellett lenniük, 
ami azért bíztató, mert ők alkothatják 
a jövő műszaki értelmiségét.

TRUPKA ZOLTÁN

hozni. 2013 végén jelentették be a 
Cambridge-i Egyetem kutatói, hogy 
a retina interneuronjait és az ezeket 
tápláló gliasejteket sokszorosították, 
így később ez a technika az idegsé-
rülések gyógyítását is forradalmasít-
hatja. A legnagyobb problémaként a 
bordeaux-i egyetem kutatója a meg-
felelő sejtkapcsolatok kialakítását 
említette – egyetlen idegsejt serkentő 
és gátló szinapszisokon keresztül akár 
több ezer másikkal is kommunikál-
hat, ezt pedig egyelőre lehetetlen fel-
adat reprodukálni.

Kővágó AngélA

	 Magyarok	a	Marson,	
avagy		
a	megvalósult	sci-fi

Légpárnás robotok haladnak 
előre a marsi talajon, küzdve az 
éles sziklákkal, egymással és az 

idővel, hogy saját „csomagjaik” közül 
minél többet juttassanak el a legfrek-
ventáltabb területekre. Ilyen, ma még 
sci-finek tűnő jelenetek játszódtak le 
Székesfehérváron április 26-án a 9. al-
kalommal megrendezett Magyarok a 
Marson-versenyen. 

A robotverseny ötletét Sipos Attila 
kiskunhalasi villamosmérnök ve-
tette fel 2005-ben, és azóta szervezi 
meg minden évben Vizi Pál űrkuta-
tó mérnökkel együtt. Idén mintegy 
30 csapat jelentkezett, a szabályok 
szerint a tagoknak legalább a fele 
még iskolás. A házigazda az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Egyetemi Köz-
pontja (AREK) volt, a helyszín pedig 
a szomszédos Széchenyi Szakközépis-
kola tornaterme. 

A résztvevőknek olyan légpárnás ro-
botot kellett készíteniük, mely képes 
a célterületek tetejére apró kockákat 
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elhelyezni. A különböző helyeken, 
magasságban és méretben elhelyezett 
célok más-más pontot értek. Egy fu-
tam 15 percig tartott, ezalatt 3-4 csa-
pat próbált minél több pontot gyűjteni. 
Lehetőség volt egymás kockáinak le-
söprésére, így stratégiai szempontokat 
is figyelembe kellett venni a végrehaj-
tásnál. 

Úgy tűnt, a járművek elkészítése nem 
okozott gondot, irányításuk viszont 
annál inkább. A kiírás szerint ugyan-
is „kézi” vezérléssel kellett megoldani 
a feladatot, legfeljebb öt ujjal és a kéz 
mozgatásával. Sipos Attila elmond-
ta, hogy erre legalkalmasabb egy gi-
roszkóp, ami érzékeli a kéz minden 
mozdulatát és a wi-fin (vagy más ve-
zeték nélküli kommunikációs eszköz-
zel) elküldött parancsot annak alapján 
hajtja végre. Ez azonban nagyon ösz-
szetett vezérlést igényel. Három-négy 
szabadságfokú robotokról van szó, 
melyek bármilyen irányba tudnak 
mozogni. Ráadásul a járművet és az 
irányító rendszert is a versenyzőknek 
kellett megépíteni. S hogy megerősít-
sük a bevezetőben említett analógiát, 
az a technika, amelyet itt használtak 
a fiatalok, születésükkor még valóban 

sci-finek számított. A félvezetős giro-
szkópok csak pár éve lettek elérhetőek, 
főleg modellrepülőknél és drónoknál. 

Az eszköz megépítésére 2 hónap állt 
rendelkezésre, de a verseny végéig le-
hetett „csiszolgatni”. Már előző dél-
után el lehetett foglalni a termet, töb-
ben egész éjszaka „robotoltak” és a fu-
tamok között is barkácsoltak. Fokozta 
az izgalmakat a már említett „söprési 
taktika”, melyet többen is bevetettek az 
értékesebb területek birtoklásáért. 

Nagy küzdelem után a BME-s hall-
gatókból álló Mars Mining Corpora-
tion (MMC) csapata szerezte meg az 
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A jégfuratok egyik vitathatat-
lan erénye, hogy a csapadék 
(számos fizikai-kémiai jel-

lemzőjével egyetemben) közvetlenül 
őrződik meg a jégrétegekben, és a 
firnképződés, hó-metamorfózis so-
rán buborékok alakulnak ki a jégben, 
amelyekben a légkör „egy darabja” is 
fagyos csapdába záródik. Ezek a fu-
ratok elsősorban a poláris jégtakarók-
ból nyert információk okán vívtak ki 
kiemelt tudományos figyelmet, de 
például az európai, afrikai magas-
hegységekben vagy barlangokban ta-
lálható jégfelhalmozódásokból is ér-
tékes jégfuratokat emeltek már ki, 
ám ez utóbbi előfordulásoknál a vizs-
gálható idő nagyságrendekkel kisebb, 
mint a poláris jégfuratoknál.

F U R ATO K  A  S A R K V I D É K E K E N

A	MÚLTRÓL	MESÉLV	JÉG
Az éghajlatváltozás tényét	 egyre	 kevesebben	 kérdWjelezik	meg,	 annak	 kimenetelét	 és	 volumenét	
viszont	továbbra	is	sok	kérdés	övezi.	Ahhoz,	hogy	láthassuk,	mire	számíthatunk	Földünk	éghajlatának	
közép-	és	hosszabb	távú	változásában,	minél	biztosabb	ismeretekkel	kell	rendelkeznünk	a	múltbeli	
folyamatokról.	 A	 föld-légkör-óceán-rendszer	 összefüggéseinek	 részletes	 megismerése	 biztosíthat	
alapot,	hogy	megértsük	jelen	korunk	folyamatait,	elWre	jelezhessük	a	közeljövW	változásait,	és	eldönt-	változásait,	és	eldönt-,	és	eldönt-

hessük,	mekkora	szerepe	van	ebben	az	antropogén	(emberi)	hatásoknak.

FIRNESEDÉS
A firn német eredet_ szó, jelentése „múlt évi”, régi magyar megfelelQje csonthó. A firnesedés 
folyamata során a hó jéggé alakul. Nedves és száraz firnesedést különböztetünk meg. Míg 
elQbbi fagyponthoz közelebbi negatív hQmérsékleteken megy végbe, addig az utóbbi jelentQ- végbe, addig az utóbbi jelentQ-, addig az utóbbi jelentQ-
sen hidegebb környezetben (például az Antarktisz és Grönland belsQ területein) zajlik le, s 
sokkal lassabban. A nedves firnesedés gyors lefolyásához nagyban hozzájárul, hogy olva-ához nagyban hozzájárul, hogy olva-nagyban hozzájárul, hogy olva-
dékvíz jelenik meg, ami beszivárog a jégösszletbe, míg ugyanez a jelenség a száraz 
firnesedés esetében nem következhet be. Ott nem történik olvadás, ellenben a rétegterhelés 
miatt kialakuló tömörödés és a páradiffúzióhoz köthetQ kristálynövekedés uralkodó szerepet 
játszanak.

A firnesedés során a felsQbb rétegek pórusai folyamatos kapcsolatban vannak a légköri le- pórusai folyamatos kapcsolatban vannak a légköri le- folyamatos kapcsolatban vannak a légköri le-
vegQvel. Amikor a s_r_ség eléri a 830 kg/m3-es értéket, gleccserjégrQl beszélünk. Ennél na-
gyobb s_r_ség felett záródnak el a kapillárisok, pórusok a külvilágtól. EbbQl egyértelm_en 
következik, hogy a buborékokba zárt gáz fiatalabb, mint az azt körülvevQ jég, hiszen a jég már 
korábban kialakult, minthogy a benne közlekedQ gáz elzáródott volna a környezetétQl. Ez a 
korkülönbség száztól akár ezer év is lehet. 

A s_r_ség változása a mélység függvényében két száraz firnesedéssel 
jellemezhetQ térségben (Vostok- és Byrd-állomások) és egy nedves 
firnesedéssel jellemezhetQ helyen (Seward-gleccser). Mivel különbözik 
a firnesedés jellege és a hófelhalmozódás mértéke a bemutatott 
területeken, nagy különbség van a firn-jég átmenet határára becsült 
korokban: 1) 3-5 év; 2) ~280 év; 3) ~2500 év.

A száraz firnesedés modellje

L
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a két évben a széles 
körű nemzetközi tá-
mogatás (anyagi és 
szakmai) adott lendü-
letet a magas szélessé-
gek jéggel borított te-
rületeinek vizsgálatá-
hoz. A tudományág 
ötvenes évekbeli fel-
lendülésében elévül-
hetetlen szerepe volt 
Willi Dansgaard dán 
geokémikusnak, aki 
kollégáival úttörőként 
határozta meg a kap-
csolatot a jégben mért 
stabilizotóp-arány (pl. 
18O/16O) és a csapa-
dékképződés helyén 
mért hőmérséklet kö-
zött.

Az első átütő eredményt, mély jégfura-átütő eredményt, mély jégfura-tő eredményt, mély jégfura-
tok kinyerését az amerikai katonaság 
mérnökei által létrehozott Hó, Jég és 
Permafrosztkutató Intézetnek (SIPRE; 
Snow, Ice and Permafrost Research Es-
tablishment) sikerült elérnie Grönlandon 
1956 és 1957-ben. Sikerességük többek 
között a katonai támogatásban – ami, 
akárcsak ma, jelentős technológiai előnyt 
jelentett – és az Amerikai Nemzeti Geo-
fizikai Év Tanácsának támogatásában 
rejlett. A társaság kiemelt célja volt, hogy 
elsőként érjék el a jégrétegek alatt húzó-
dó alapkőzetet, ezzel jelentősen hozzájá-
rulva a Geofizikai Év célkitűzéseihez és 
a poláris területek kutatásához. Kitűzött 
céljaikat és erőfeszítésüket siker azonban 
csak részben koronázta. A fúrómagot ki 
tudták emelni, de az expedíciónak még-
sem sikerült tökéletesen teljesíteni külde-
tését, mivel az alapkőzetet nem érték el, 
így nem tudtak információt nyerni a 
jégtakaró teljes keresztmetszetéről. 

Egy évtizednek kellett eltelnie, mire az 
első furat elért az alapkőzetig. Az 1387 
méter mélységig hatoló jégszelvényt a 
grönlandi Camp Century amerikai bá-
zisnál emelték ki 1966-ban, azonban 
csak többszöri próbálkozásra sikerült el-
érni az alapkőzetet egy 1963-ban meg-
kezdett, majd kétszer újranyitott furat-
ból. A siker titka a fúrástechnika módo-
sítása volt. Olvasztásos elven működő 
fúró helyett elektromechanikus fúró- elektromechanikus fúró-
rendszert alkalmaztak. Érdekes 
megjegyezni, hogy ez a bázis egy jég 
alatti, kb. 200 fős falu volt, melynek 
áramellátást atomreaktorral biztosítot-
ták. Ebből is érezhető, hogy milyen je-

lentős stratégiai szerepet játszott a 
’60-as években a jégfuratkutatás. 
Noha ritkábban kerül megemlítésre, 
de ez a verseny is a Holdra szálláshoz 
hasonló, tudományos köntösbe bur-
kolt katonai erőfitogtatás része volt, 
továbbá ne felejtsük el, hogy a hideg-
háború is ez idő tájt csúcsosodott ki a 
kubai rakétaválságban.

A furatnak azonban tudománytörté-
neti jelentősége is lett, hiszen meghatá-
rozta a jégfuratkutatás teljes további 
pályáját. A jégfurat felső szakaszán a 
téli és nyári rétegeket a stabil oxigén-
izotóp-összetétel évszakos különbségei 
alapján tudták elkülöníteni, míg az al-
sóbb szakaszokon a jég mozgását/fo-
lyását leíró fizikai modelleket alkal-
maztak a kor becslésére. A kiemelt 
legidősebb jégrétegekre nyert kor fel-
pezsdítette a földtudományos közéle-
tet, hiszen meghaladta az addig elér-
hetetlennek tűnő 100 000 évet.

A kezdeti időszak másik meghatá-
rozó alapkutatási eredménye a nor-
vég Per Scholander nevéhez fűződik. 
A gázok jégben való diffúziójának 
vizsgálata nyomán arra a következte-
tésre jutott, hogy ha a firnesedés so-
rán légbuborék csapdázódik a jégbe, 
akkor az évezredekig változatlan 
formában őrzi meg a bezáródott 
gázkeverék összetételét. Ez a felisme-Ez a felisme-
rés adta az alapját a későbbi „gázbu-
borék-vizsgálatoknak”.

A grönlandi kutatásokkal párhuzamo-
san az Antarktiszon, a Byrd-állomáson is 
megkezdődtek a munkák és 1968-ban 
sikerült is elérni az alapkőzetet (2164 m), 
de sajnos nem sikerült a teljes magot ki-
nyerni. Mindössze 75 000 évről maradt 
információjuk. A további évtizedek si-
kertelenséggel teltek a kutatók számára. 
Egészen 1993-ig nem volt említésre mél-
tó sikeres fúrás.

A Camp Century 1966-os, és a 
Byrd-állomás 1968-as fúrásai voltak a 
történelem első két, alapkőzetet is elérő 
jégfuratai. Az eredmények kiemelke-
dő jelentősége, hogy a kutatók képe-
sek voltak leírni az utolsó glaciálist és 
az azt megelőző interglaciálist (~115 
000 év) jellemző klímaváltozásokat. 
Ezen eredmények nagyban inspirálták 
a glaciológia tudományában dolgozó 
szakembereket, így a későbbi években 
több nemzetközi kutatócsoport is sike-
resen érte el az alapkőzetet, és a jégfú-
rási technológiák rohamos fejlődésnek 
indultak.

Az	elsW	sikerek
A jeges környezeti kalendárium titkait 
fejtegető úttörő munkák kapcsán há-
rom terület került a figyelem közép-
pontjába: Grönland, az arktikus szigetek 
jégsapkái és természetesen az Antarktisz. 
A vizsgálatok kezdetén – az 1930-as 
évek elején – a Spitzbergákon és Grön-
landon árkolt szelvényekben kezdték 
vizsgálni a jég rétegeit a szakemberek, 
hogy átláthassák a jég részletesebb össze-
tételbeli elemzésében rejlő lehetőségeket. 

Körülbelül 20 évnek kellett eltelnie, 
hogy a jégrétegek ismét az érdeklődés 
középpontjába kerüljenek. A klasszikus 
jégfuratkutatás kezdetét az Első Geofizi-
kai Évhez köthetjük (1957-1958). Ebben 

Másfél millió éves jégfurat lehetséges lelQhelyei az Antarktiszon 
(kékkel színezett területek). Fehér terület a szárazföld, 

a szürke a jégself (a kontinensrQl a tengerbe nyúló jégtömeg).

A fúrótorony a jégbe mélyített fúrási árokban 
a Camp Centuryn
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munkákkal. 2000-ben tud-
ták folytatni újult erővel a 
kutatást és két szezon alatt 
sikerült elérni az 500 000 
évet. 2004-re közel meg-
duplázták a Vostok korát 
(kb. 740 000 év), majd vé- 000 év), majd vé-000 év), majd vé-
gül 2005-ben 3260 méteren 
elérték az alapkőzetet és a 
800 000 éves kort. A Dome 
C-jégfurat tanulmányozá-ányozá-
sával megállapítást nyert, 
hogy az üvegházgázok jelen-üvegházgázok jelen-jelen-
legi légköri koncentrációja 
túllépi az elmúlt 800 000 év 

legmagasabb tapasztalt (rekonstruált) 
szintjeit is. Mind a tengeri üledék-idő-Mind a tengeri üledék-idő-
sorok, mind pedig a jégfuratok a 450 
000 éves kort megelőzően gyengébb 
interglaciális periodicitást mutatnak, 
jellemzően alacsonyabb felszíni hő-
mérséklettel, mint manapság, és 250 
ppm CO2-vel. Ezzel szemben a 
450 000 éves kort követően maga- 000 éves kort követően maga-000 éves kort követően maga-
sabb hőmérséklet jellemezte az 
interglaciálisokat mint ma, és ez na-és ez na-ez na-

gyobb, 280 ppm-et meghaladó lég- ppm-et meghaladó lég-ppm-et meghaladó lég-
köri CO2-koncentrációval társult. 
Összehasonlításképp 2013-ban a CO2 
átlagos légköri keveredési aránya ~395 
ppm volt.

Duplázható	az	eddigi	kor?
Abban konszenzusra jutott a szakma, 
hogy nagy szükség lenne egy több mint 
1,5 millió évről információt biztosító 
magot kiemelni. Ezzel lehetővé válna a 
Dome C és a tengeri üledékfuratok 
alapján feltárt meglepő klímaváltozé-
konyság további vizsgálata, például a 1,2 
millió évvel ezelőtti változás, amikor a 41 
000 helyett 100 000 éves ciklusok váltak 
dominánssá. A kérdés jogosan merülhet 
fel, hol keressünk egy ilyen jégfuratot? 

Vostok	és	Concordia	
A Vostok- és Concordia-jégdómokból 
kiemelt jégfuratok alapjaiban határozták 
meg XXI. századi paleoklimatológiai is- XXI. századi paleoklimatológiai is-
mereteinket. A furatokkal elért legidő-
sebb jégréteg kora messze meghaladja az 
1970-es években még lélektaninak tar-
tott 150 000 éves határt.

A Vostok-furat 1996-ban érte el 
3310 méteren a B. P. ( jelenkor előtti) 
420 000 évet. A Vostok-fúrásánál 
egy speciális orosz technológia lehe-
tővé tette, hogy meghosszabbítsák a 
korábbi fúrásokat anélkül, hogy újra 
a felszínről kelljen azokat kezdeni. 
Így vált lehetővé, hogy – ha nehézke- – ha nehézke-
sen is – túljussanak a legutóbbi glaci-
álison, majd 1994-ben 2755 méteres 
mélységet elérve már két teljes klima- már két teljes klima- két teljes klima-
tikus cikluson. A furat teljes hossza 
végül négy ciklusról nyújtott infor-
mációt. Rávilágított a légkör összete-
vőinek (aeroszoloknak, üvegházgá-
zoknak stb.) és hőmérsékletének év-
ezredes skálán bekövetkezett ingado-
zásaira mind a négy érintett 
klimatikus ciklusban. Kérdés volt, 
hogy a kirajzolódó kapcsolatrendszer 
(pl. léghőmérséklet-CO2) fennállt-e 
korábbi korok esetében is, illetve 
hogy a Grönlandon tapasztalt leg-
utóbbi glaciális időszak gyors klima-
tikus oszcillációi és az antarktiszi 
éghajlatingadozások között milyen 
összefüggés lehet.

Az itt, illetve Grönlandon elért 
eredmények és tapasztalatok nagy-
ban inspirálták a másik, a XXI. szá-
zadi glaciológiát meghatározó furat 
kutatását, amelyet a Concordia-
jégdómon mélyítettek, s röviden 
csak Dome C-ként vonult be a 
paleoklimatológia történetébe. A 
Dome C fúrását 1997-ben kezdték, 
majd két szezon után a 780 méteren 
beszorult fúró miatt le kellett állni a 

Erre legalkalmasabbnak az Antarktisz 
középső területei tűnnek, ahol alacsony a 
modern akkumuláció, és kizárható az 
olvadás az alapkőzet közelében. Az 
Argus-jégdómon 2009-ben létesített 
új kínai kutatóállomás lehet egy meg-
felelő terület, de a korábbi Vostok-
furat környéke, vagy a Fuji-jégdóm is 
szóba jöhet. Akármelyik területre is 
esik majd a végső választás a széles kö-
rű nemzetközi összefogás ez esetben is 
megkerülhetetlen, hisz a 2009-ben 
becsült fúrásköltség mintegy 50 millió 
euró (kb. 15 milliárd Ft).

Mint láthattuk, számtalan expedíció 
indult útnak jégfuratok és az elmúlt ko-
rok éghajlatának nyomában, hogy kaput 
nyissanak az emberi történelem előtti 
időkbe. A kapott tapasztalati adatok 
nagyban támogatják bolygónk éghajlati 
rendszerének évezredes skálán működő 
dinamikájának megértését. Negyven 
évvel az első alapkőzetig hatoló jégszel-
vény kiemelése után a föld-légkör-
óceán-rendszerben bekövetkezett válto-
zások egyre újabb részletei tárulnak fel a 

jégfuratok vizsgálatával, amelyek segít-
ségével minden alkalommal többet tu-
dunk meg a múltról, ezzel elősegítve 
környezetünk várható változásainak 
pontosabb előrejelzését.

HATVANI ISTVÁN GÁBOR

 KERN ZOLTÁN

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azo-
nosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosí-
tó rendszer kidolgozása és m_ködtetése országos 
program cím_ kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, 
míg Kern Zoltánt az MTA „Lendület” programja tá-
mogatta (LP2012-27/2012). Ez a közlemény a 2ka 
Palæoclimatology Kutatócsoport 06. publikációja.

Kutatóállomás a Concordia-jégdómon
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Vilmos a nassaui herceg legidő-
sebb fiaként 1533-ban látta 
meg a napvilágot, de amikor 

gyermektelen nagybátyja, René 1544-
ben egy hadjáratban elesett, a sokkal 
fontosabb Orániai hercegséget is meg-
örökölte. Ez hatalmas földbirtokokat, 
és többek között a tizenhét holland 
tartomány kormányzását is jelen-
tette. Márpedig akkoriban Német-
alföldön már felütötte fejét a refor-
máció. 

A Csendes
Nem csoda, hogy V. Károly né-
met-római császár úgy döntött, a 
fiatal Vilmosnak családjától távol, 
katolikus környezetben kell felnő-
nie. Közben 1556-ban Károly fia, 
II. Fülöp került a spanyol trónra, 
aki a németalföldi tartományokat 
is megörökölte. Miután Vilmos hí-
ven eleget tett társadalmi, katonai 
és diplomáciai kötelezettségeinek, 
Fülöp kinevezte az államtanács 
tagjává, majd 1559-ben Holland, 
Zeeland és Utrecht tartományok 
polgári és katonai kormányzójává. 
Ám a királya iránti lojalitás csak 
látszólagos volt. Vilmos szíve a spa-spa-
nyol elnyomást ellenző protestáns 
holland nemesség mellé húzott és ti-
tokban fel is vette velük a kapcsolatot. 

A rájuk kényszerített katolikus vallás 
és gazdasági feszültségek miatt 1566 
augusztusában felkelés tört ki Német-
alföldön, melynek során templomokat 
gyújtottak fel és fosztottak ki. Vilmos, 
akit higgadtsága és megfontoltsága 
miatt csak „Csendes”-ként emleget-
tek, megpróbált közvetíteni a két fél 
között. A spanyol udvar azonban ezt a 
lépést árulásnak tekintette, és Alba her-
cegét küldte a tartomány élére rendet 
csinálni. 

A herceg valóságos rémuralmat veze-
tett be Németalföldön. Rövid idő alatt 

mintegy 1000 embert végeztek ki – 
köztük Egmont és Horne grófokat, a 
függetlenségi mozgalom vezetőit -, a 
hűségesküt megtagadó Vilmos birto-
kait pedig elkobozták. A sértett herceg 
ezután végleg a felkelők oldalára állt, 
és nyílt szervezkedésbe kezdett. 1572-

ben Holland tartományi gyűlése hely-
tartóvá választotta, kilenc évvel később 
pedig Németalföld északi, protestáns 
részén a Hét Egyesült Tartomány szö-
vetsége elszakadt Spanyolországtól, és 
kikiáltották a független Holland Köz-
társaságot. 

A spanyolok - nem akarván elveszte-
ni a hatalmat Németalföld felett - 
igyekeztek eltenni láb alól Vilmost. Fü-
löp már 1579 márciusában törvényen 
kívül helyezte, és vérdíjat tűzött ki fejé-
re. „Az említett Nassaui Vilmos az embe-
ri faj ellensége. Akadjon bárki, akinek elég 
bátor a szíve, hogy megszabadítson minket 
ettől a kártevőtől, vagy elénk hozza őt akár 

élve, akár holtan, az 25 000 aranykoroná-
ban részesül. Bárki, aki elvégzi e cselekede-
tet, ígérjük, hogy bűnbocsánatban részesül, 
és amennyiben nem nemes, nemesi rangot 
kap bátor tettéért.” A pátens tartalma-A pátens tartalma-
zott továbbá egy hosszú listát is Vilmos 
„gaztetteiről”, beleértve a bigámiát, 

árulást és a képmutatást. Őt azon-
ban mindez hidegen hagyta. „Isten 
kezébe helyezem a sorsom, addig élek 
csak, ameddig neki tetszik, amit cselek-
szem”. Fülöp ügynökei legkevesebb 
hat alkalommal követtek el me-
rényletet ellene, jó ideig azonban 
úgy tűnt, Vilmost nem fogja a 
golyó. 

Lángoló szakáll
A jezsuiták 80 000 dukátot ígértek 
egy Caspar Añastro nevű spanyol 
szőrmekereskedőnek, aki a csőd 
szélén állt, ha segít találni valakit, 
aki hajlandó megölni a herceget. 
Neki azonban nem volt elég bátor-
sága a gyilkosság végrehajtására, 
ezért szólt a könyvelőjének, Anto-
nio de Venerónak és egy papnak, 
Antonio Carpenternek, hogy fo-Carpenternek, hogy fo-
gadjanak fel egy bérgyilkost. Ők 
meg is találták a végrehatót egy 20 
éves baszk-francia származású ka-

tolikus fiatalember, Jean Jaureguy sze-
mélyében. A mentálisan instabil, fana-
tikus ifjút a beígért 2877 koronán túl 
könnyű volt arról meggyőzni, hogy az 
Úr megáldja azért, mert a másvilágra 
küld egy eretneket, aki protestáns hit-
vallásával meggyalázta az igaz keresz-
tény vallást. 

1582. március 18-án, vasárnap 
Jaureguy addig ügyeskedett, amíg mo-
tozás nélkül jutott be Vilmos egyik au-
dienciájára az antwerpeni várba. A 
herceg vacsora után az ebédlőben fo-
gadta. Amikor felszólította, hogy adja 
elő kérelmét, Jaureguy pisztolyt rán-
tott, s közvetlen közelről rálőtt. Vil-

O R Á N I A I  V I L M O S  M E G G Y I L KO L Á S A

KOLDUSOPERA
A XVI. században a németalföldi nemeseket dísztelen, puritán öltözékük miatt a spanyol megszállók 

lekicsinylWen	csak	koldusoknak	hívták.	Vk	azonban	büszkén	vállalták	a	megvetW	elnevezést,	és	bát-
ran	küzdöttek	függetlenségükért.	Orániai	Vilmos,	a	„koldusok	hercege”	különösen	szálka	volt	a	spa-

nyol	 udvar	 szemében,	 akik	 az	 orgyilkosságtól	 sem	 riadtak	 vissza,	 hogy	 megszabaduljanak	 tWle.	

Orániai Vilmos
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zsuitákat. Fanatikus katolikusból ak-
koriban volt elegendő, akik másról sem 
ábrándoztak, mint hogy valami dicső 
dolgot cselekedjenek. Ugyanazon év 
júliusában Vilmos ügynökei letartóz-úliusában Vilmos ügynökei letartóz-ban Vilmos ügynökei letartóz-
tattak két embert, akik bevallották, 
hogy Alexander Farnese pármai her-
ceg, Hollandia helytartója 4000 tallért 
ígért nekik, ha megmérgezik a herce-
get. A mérget egy gyűrűben akarták 
becsempészni a Bruge-i palota kony-
hájába. Egyikük, egy Basa nevű olasz 
férfi öngyilkos lett a cellájában, míg a 
vallon Nicholas Salfadót halálra ítél-
ték, megnyúzták és felnégyelték. 

1583 márciusában Antwerpen-
ben egy újabb spanyolt, Pietro 
Dordognót tartóztattak le és 
végeztek ki, aki állítólag szin-
tén a spanyol kormánytól ka-
pott megbízást egy merénylet-

re. A herceg már nem érezte ma-
gát biztonságban, ezért Delftbe 
költözött. 

Mindenre elszántan
Egy Hans Hanzoon nevű kereskedő 
1584 áprilisában két alkalommal is si-
kertelenül próbálkozott felrobbantani 
őt saját palotájában. A férfi hatalmas 
mennyiségű puskaport rejtett el a her-
ceg házának pincéjében, és a templom-
ban az ülése alatt, ám elárulták, és őt is 
kivégezték. Állítólag magától a párizsi 
spanyol követtől kapta a robbanószert. 

Ugyanebben az időben Farnese egy 
francia foglyot, egy Le Goth nevű kato-
nát akart felbérelni, hogy tegyen mérget 
Vilmos kedvenc ételébe, a sült angolná-
ba. Ő azonban elárulta a hercegnek, 

mos, akinek a szakálla lángra kapott a 
torkolattűztől, megtántorodott, de áll-
va maradt. Sőt így kiáltott: „Ne bántsá-
tok, én megbocsátok neki!” Mindhiába, 
egyik alabárdosa azonnal kettéhasítot-
ta a merénylő fejét. 

A golyó az áldozat jobb füle alatt érte 
a nyakát, és az állkapcsán is keresztül-
haladt. Abban az időben ez rendkívül 

veszélyes sérülésnek számított, ám a 
herceg odaadó emberei egymást vált-
va, 17 napon keresztül ujjukkal szorí-
tották el a vérző sebet. Ennek köszön-
hetően Vilmos lassan felépült. A nyo-
mozás során pedig eljutottak a felbuj-
tókig, akiket halálra ítéltek. Carpentert 
és Venerót megfojtották, majd lefejez-
ték és felnégyelték a holttestüket. 
Añastrónak sikerült elmenekülnie. 

A kudarc nem kedvetlenítette el a je-

hogy mit akartak tőle, és később az 
egyik leghűségesebb barátja lett. 

1584 tavaszán történt, hogy egy 
Balthasar Gérard nevű, 27 éves francia 
fiatalember kereste fel Farnesét, és fel-
ajánlotta, hogy végez Vilmossal, csak 
50 koronát kért, hogy fedezze a me-

rénylet költségeit. Az egykori joghall-
gató, aki bigott katolikus volt, régóta 
szimpatizált a spanyolokkal, és egyete-
mista korában kijelentette társai előtt, 
hogy egyszer le fogja szúrni a herce-
get. Amikor megtudta, hogy Jaureguy 
merénylete kudarcot vallott, a végső-
kig elszánta magát. Végül jezsuita 
rendfőnöke irányította az alkirályhoz, 
hogy adja elő neki a tervét. Farnese 
azonban megtagadta kérését, mert 
nem bízott benne, hogy el tudja végez-
ni feladatát. Azt azonban megígérte, 
hogy ha Vilmos meghal, minden költ-
ségét megtéríti, és a családját is támo-
gatják majd. 

Gérard-nak, akinek sem kardja, sem 
pisztolya nem volt, fogalma sem volt 
arról, hogyan ölhetné meg a herceget. 
Május elején beköltözött a delfti Dia-
mond a Choorstraat nevű fogadóba, 
hogy közel kerüljön áldozatához. Vé-
gül Francis Guyon álnéven levelet írt 
neki, melyben azt állította, hogy kálvi-állította, hogy kálvi-, hogy kálvi-álvi-
nista katona, akinek apja a katolikusok 
elleni harcokban vesztette életét. A 
herceget megtévesztette a fiatalember 
„őszintesége”, és szolgálatába fogadta, 
sőt egy diplomáciai feladattal mindjárt 

Balthasar Gérard

Farnese herceg

A lépcsQ, ahol a herceget lelQtték, ma is látható
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Franciaországba küldte. Amikor 
Gérard visszatért, az első alkalom adó-
dott, hogy végezzen pártfogójával. A 
fegyvertelen Vilmos ugyanis az ágyá-á-
ban aludt, amikor bement hozzá. De 
miután nem volt menekülési terve, 
úgy döntött, jobb alkalomra vár. 

Júdás	csókja
Július 8-án Gérard a palota udva-
rán lézengett, amikor egy alabár-
dos kérdőre vonta, hogy mit ke-
res ott. Azzal mentette ki magát, 
hogy kopott ruhája és cipője al-
kalmatlan arra, hogy belépjen a 
templomba. A férfi ezért 50 ko-
ronát adott neki, hogy megve-
hesse az Isten házához illő ruhá-
zatot. Gérard azonban két pisz-
tolyt vásárolt a pénzből, ráadásul 
éppen Vilmos testőrségének 
egyik tagjától. Ő később - nem 
tudván elviselni a szégyent -, szí-
ven szúrta magát. 

Másnap, július 10-én Gérard ki-érard ki-rard ki-
hallgatást és útlevelet kért a herceg-
től, aki családja körében magánjel-
legű ünnepségen vett részt a 
Prinsenhofban. Vilmos éppen ebé-
delni indult feleségével és néhány 
barátjával, ezért Gérard-t a titkárá-á-
hoz utasította. Az asszonynak fel-
tűnt a kérelmező izgatottsága, 
ezért kérlelte Vilmost, hogy ne menjen 
sehová. Ő azonban nem hallgatott rá. 

Ebéd után a herceg felállt az asztaltól, 
és elindult a lakosztálya felé. Az odave-
zető lépcsőn megállt egy pillanatra, 
hogy szót váltson az egyik tisztjével. 
Ekkor Gérard, aki időközben egy sötét 
zugban húzta meg magát, odalépett 
hozzá és háromszor rálőtt a pisztolyá-
val. Az egyik mérgezett golyó a mell-
kasán érte Vilmost, amely átfúrva a 
tüdejét, a hátán jött ki. A másik a 
gyomrát roncsolta szét, míg a harma-míg a harma-
dik célt tévesztett. Vilmos megtánto-
rodott, és főlovásza, Jacob van Maldere 
karjaiba hanyatlott. 

Emberei azonnal átvitték az étkező-
be, ahol lefektették egy asztalra. Még 
egyszer kinyitotta a szemét: „Istenem, 
könyörülj rajtam és szegény népemen!” 
- suttogta, és istállómestere karjai kö-
zött kilehelte a lelkét. 

Gérard a felfordulást kihasználva 
megpróbált elmenekülni egy oldalaj-
tón. Útközben elhajította a kalapját és a 
pisztolyát is. A városfalon kívül fel-A városfalon kívül fel-
nyergelt ló várta, derekára pedig egy 

disznóhólyagot kötözött, hogy meg ne 
fulladjon, amikor beugrik a várárok-
ba. Ám miközben a fal felé rohant, 
megbotlott egy szemétkupacban, mire 
egy szolga és egy testőr rávetette ma-
gát. Sűrű ökölcsapások közepette vit-
ték vissza a tetthelyre. Sokáig úgy tud-

ta, hogy áldozata életben maradt, ezért 
hangosan átkozta magát. Amikor pe-
dig fogvatartói árulónak nevezték, 
büszkén tiltakozott, és a spanyol királyt 
nevezte urának. 

Kínvallatása során többször fellógat-
ták, és hatalmas súlyokat aggattak rá. 
Kegyetlenül megkorbácsolták, majd 
sebeit mézzel kenték be, és egy kecské-
vel akarták lenyalatni, ám az állat nem 
engedelmeskedett. Ezután a lábfejét és 
hónalját égették, majd alkoholba ázta-
tott inget adtak rá, és égő szalonnazsír-
ral kínozták. A tortúra azonban nem 
törte meg, nem volt hajlandó bűnbo-
csánatot mutatni. 

Négy nappal később, rövid bírósági 
tárgyalás után a gyilkos követte áldo-
zatát a túlvilágra. Jobb kezét, amely-
ben a pisztolyt tartotta, megégették, 
húsát tüzes fogókkal szaggatták, kibe-úsát tüzes fogókkal szaggatták, kibe-kibe-
lezték, majd lovakkal tépették szét. 
Fülöp betartotta az ígéretét, 25 000 
koronával és több birtokkal jutalmazta 
Gérard szüleit, sőt nemesi rangot is 
adott nekik. 

HEGEDÜS PÉTER

A gyilkosság

Nyelv és Élet

Tündér

Ha valakinek azt mondjuk: te 
tündér, jogosan érezheti, hogy 
megdicsértük. Szépségét, báját 
hangsúlyoztuk a szóval, mely a 
tűnik (eltűnik, előtűnik, feltűnik) 
ige származéka. Így volt-e régen 
is?

Petőfi Tündérországban keltette 
új életre Iluskát. Más versében 
tündérálmot idézett. Operettek-
ben itt-ott tündérkirálynők tűn-
nek fel. Csupa kellem, kedvesség, 
gyönyörűség.

A mesékre azonban már gyana-
kodhatunk. Felsötétlik néha a go-
nosz tündér alakja is.

Aztán mit kezdjünk Berzsenyi 
Dániel költeményével, mely Na-
póleont ítélte el? „…a szent emberi-
ség sorsa kezedbe került./ Ámde te 
azt tündér kényednek alája vetetted,/ 
S isteni pálmádat váltja töviskoszo-
rú.”

Egy XVI. századi szövegből ki-
derül: aki tündéreskedik, az gyak-
ran változtatja véleményét, vagy 
másnak akar tűnni, mint amilyen 
korábban volt.

Magyarán szólva: a tündér szó 
melléknévként változót, változé-
konyt jelenthetett. Berzsenyinél ez 
kétségtelen.

Vörösmarty, amikor mesejátéká-
nak hősnőjét Tündének nevezte 
el, sokat tett azért, hogy tündér 
szavunk egyértelműen kellemes 
képzetet keltsen levetve magáról a 
köpenyt, mely szeszélyesen vagy 
érdekből hol erre, hol arra forgat-
ható.

A reklámipar által elkoptatott 
varázs szavunk – épp e „koptatás” 
során – hasonló jelentésmódosulá-
son esett át. Ártó szándékú varázs 
mostanság csak a fantáziafilmek-
ben borzolja a nézők idegeit. És ha 
neheztelünk ingatag kedélyű ked-
vesünkre, ma már nem azt mond-
juk neki, hogy te tündér. 

GYÁRFÁS ENDRE

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/21   651



652   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/21

állapotát. Ezzel szemben a hemeróbia-, 
vagy műviségi vizsgálatok esetében 
nincs szükségünk referenciára, hanem 
az emberi tevékenység hatásainak in-
tenzitása alapján próbáljuk tipizálni az 
élőhelyeinket. Gondolhatunk nagyon 
egyszerű dologra is: egy erdőterületen 
az úthálózat sűrűsége is lehet egy 
hemeróbia-mutató, és persze minden 
olyan erdőhasználattal kapcsolatos kér-
désre ráirányuló mutató, ami a haszná-
lat-intenzitást, vagy a fafajválasztás 
mesterséges voltát vizsgálja.
– Melyiket részesíti előnyben a mun-
kája során – a hemeróbia-vizsgálatot 
vagy a természetességi mutatót?
– Hemeróbia-vizsgálatot még soha 
nem csináltam, az irodalomból isme-
rem. A TERMERD-projekt, illetve 
azok a munkálatok, amikkel most va-
gyok elfoglalva, alapvetően a termé-
szetességi állapot komponenseire kon-
centrálnak.
– Adódott-e különbség a vizsgálatok 
során a fokozottan védett és a nem vé-
dett erdők között?
– Bizonyos minimális különbségek 
adódtak, de sokkal kisebbek, mint 
amit adatok hiányában gondolna az 
ember. Azt tapasztaltuk, hogy az első-

sorban gazdasági rendeltetésű erdők 
természetességi állapota nem volt lé-
nyegesen rosszabb, mint a védett, vagy 
fokozottan védett erdőké. Minimális 
különbségeket találtunk – ezek erdő-
szerkezeti jellemzőkben, vagy a holtfá-
val való ellátottságban mutatkoztak 
meg. Ugyanakkor kicsik voltak a kü-
lönbségeknek, és ezek értékelésekor ér-
demes arra is gondolni, hogy a foko-
zottan védett erdőterületek nagyon 
gyakran a gazdálkodás számára nehe-
zen, vagy egyáltalán nem megközelít-
hető területekre szorítkoznak. Emiatt 
ott ezek a mutatók eleve kicsit jobb ál-
lapotot mutathatnak, mert nincs gaz-
dasági hasznosítása a területeknek.
– Mivel tudná magyarázni, hogy csak 
ilyen kis különbséget tudtak kimutatni?
– Erre több magyarázat adható. Az 
egyik szerintem az, hogy az erdőkben 
zajló folyamatok lassúak, tehát ha két-
három évtizede fokozottan védett egy 
erdőterület, ennek a hatása még nem 
feltétlen jelentkezne nagyon intenzíven 
akkor sem, ha a védelem igazán haté-
kony lehetne. Az a másik, legalább ilyen 
fontos szempont, hogy Magyarorszá-
gon a védett erdők jelentős részén erdő-
gazdálkodási tevékenység is folyik, így 

– Miről szólt a TERMERD?
– A 2000-es évek elején a 
TERMERD-projekt keretében az 
volt a célunk, hogy átfogó képet adjunk 
a magyarországi erdők természetességi 
állapotáról. A projekt jelentős újdonsá-
ga volt a korábbi értékelő rendszerek-
hez képest, hogy egyrészt az ország er-
deit reprezentáló igen nagy elemszámú 
mintával dolgozott, továbbá, hogy a 
korábban alkalmazottaknál sokkal 
több szempontot vett figyelembe. Itt el-
sősorban arra gondolok, hogy a projekt 
a faállomány, vagy a lágyszárú szint faj-
összetételén felül a különböző szerkezeti 
jellemzők vizsgálatára is kiterjedt.
– Ehhez kapcsolódik a hemeróbia-
vizsgálat kifejezés. Ez mit jelent pon-
tosan?
– Bármilyen természeti objektumnak a 
természetességi állapotát elviekben két-
féle megközelítéssel írhatjuk le. Az 
egyik – a TERMERD-projekt is ezt 
alkalmazta – egy természetességi álla-
potot leíró mutatót próbál létrehozni, 
ami úgy működik, hogy valamilyen 
természetesnek gondolt, vagy valósan 
természetes referenciához képesti távol-
ság alapján ítéljük meg egy adott ter-
mészeti objektumnak a természetességi 
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MENNYIRE TERMÉSZETESEK 
A MAGYAR ERDPK?

Standovár Tibor, az ELTE Növény rend szer tani, Öko-

lógiai és Elméleti Biológiai Tan székének docense az 

ökológia, a természetvédelem és az erdészet határ-

területén	dolgozik.	Korábban	részvevW	volt	egy	pro-
jektben,	amelynek	keretein	belül	az	erdWk	természe-
tességét	vizsgálták,	nemrégiben	pedig	egy	új	kutatás	
szakmai	vezetWjeként	nagyszabású	célokat	tezött	ki	

kutatócsoportja	elé.
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az adott ponthoz tartozó mintavételi 
terület állapotát. Az ezekből kiépített 
nagy térinformatikai adatbázisból tu-
dunk utána olyan finom léptékű térké-
peket gyártani különböző tematikák 
szerint, ami a védett erdők kezeléséhez 
tartozó tervezési folyamathoz szolgál-
tat egy fontos hátteret. Ez utóbbit re-
ményeink szerint használni is fogják az 
érintettek.
– Összesen hány mintavételi pontjuk 
lesz?
– A projektben azt vállaltuk, hogy a 
kidolgozott módszertannal durván 
50 000 hektár térképezését fogjuk 
megvalósítani. Hogy jobban el tudjuk 
képzelni: ez annyit jelent, hogy a Bör-
zsöny hegység és a Mátrai Tájvédelmi 
Körzet teljes területén, illetve az Agg-
teleki Karszt egy részén fogunk minta-
vételezni – ha végre tudjuk hajtani a 
teljes kitűzött célt. Ha hektáronként át-
lagosan két pont sűrűségű mintavétel-
lel számolunk, akkor nagyságrendileg 
100 000 mintavételi pontról kellene 
adatot gyűjtenünk, kezelnünk és ele-
meznünk. Reméljük, hogy ez sikerrel 
is fog járni.
– A munkájuk eredményét egy termé-
szetvédelmi őr, vagy a nemzeti park 
központjában ülő munkatárs tudja 
majd használni?
– Az volt az alapvető elképzelés, ötlet 
és motiváció, hogy közös tudást és 
adatbázist hozzunk létre, így egy nem-
zeti parki erdőterület kezelési, erdő-
gazdálkodási tervének kidolgozása 
kapcsán minden érintett fél ugyanab-
ból a kottából tud játszani. Eredménye-
inket, az összegyűjtött adatokat min-
den érdekelt fél számára hozzáférhető-
vé tudjuk és tervezzük tenni.

BAJOMI BÁLINT

majd a különböző erdőszintek összeté-
telét, a szerkezeti jellemzőket, a speciális 
mikroélőhelyeket, a termőhely állapo-
tát, a vadhatás mértékét, a természetes 
és emberi bolygatások jelenlétét. Ehhez 
társítunk olyan erdőlakó madarakra, 
denevérekre, illetve holtfához kötődő 
rovarokra vonatkozó célzott zoológiai 
vizsgálatokat, ahol szeretnénk feltárni 
az erdőállapot és e fajok előfordulásai 
közötti összefüggéseket is.
– A korábbi vizsgálatokhoz képest sok-
kal sűrűbb lesz a mintavételük. Miért 
döntöttek így?
– Alapvetően új a mintavétel koncepci-

ója. Egy klasszikus ve ge tá ció-
tér kép vagy élőhelytérkép el-
készítése kapcsán először 
meghatározzuk, hogy mi-
lyen felbontású térképet sze-
retnénk kapni, utána egy 
vagy néhány szempont alap-
ján döntjük el, hogy hol húz-
zuk meg a térképi egységek 
határait. A mi esetünkben vi-
szont egy térben explicit, 
pontszerű mintavételt haj-
tunk végre. Ez azt jelenti, 
hogy minden egyes mintavé-
teli helyről pontosan tudjuk, 
hogy hol van a térben, tehát 
GPS-koordinátákkal beazo-
nosítható helyről származó, és 
egymáshoz kellő közelségben 
lévő pontokon gyűjtött ada-
tokkal fedünk le nagy terüle-
teket. A terepi mintavétel so-
rán nem kell semmiféle típus-
hoz való tartozást rögzíte-
nünk, és ezzel meghatározni 
annak a pontnak a hovatar-
tozását. A korábban említett 
sok szempont alapján leírjuk 

aztán értelemszerűen kisebb különbsé-
gek alakultak ki az adott rövid idő alatt 
is, mint ha megvalósult volna a teljes 
gazdálkodásból való kivonás.
– Nemrég elkezdtek dolgozni egy sváj-
ci hozzájárulás által finanszírozott 
kutatáson, ennek mi a lényege?
– Az Erdei életközösségek védelmét megala-
pozó többcélú állapotértékelés a magyar 
Kárpátokban című pályázatunkat a 
Natura 2000 élőhelyek és fajok fenn-
tartásával kapcsolatos kutatásokra szóló 
kiírásra adtuk be. Kutatásunk során a 
Kárpát-régió, tehát az Északi-hegyvi-
dék arculatát döntően meghatározó er-
dei élőhelyekre és a bennük élő Natura 
2000-es jelölőfajok közül néhányra 
koncentrálunk. Alapvető célkitűzé-
sünk, hogy a jelenleginél sokkal gazda-
gabb képet kapjunk ezeknek az uniós 
védelem alatt álló értékeknek a fenn-
maradását érdemben befolyásoló erdő-
állapot-jellemzőkről. A gazdagságon 
egyrészt a térbeli felbontást értjük, tehát 
térben nagyon finom felbontású adato-
kat tervezünk gyűjteni. Emellett ér-
tünk egy tematikai gazdagságot is – a 
jelenlegi projektünk erdőállapot-leíró 
módszere legalább olyan gazdag tema-
tikájú, mint amit már a TERMERD-
projektben megcéloztunk. Jellemezzük 

A fekvQ vastag holtfa (log) mintavételi pontonként számolt 
értékei és a TERMERD-vizsgálat területegységeiben kalkulált 
átlagos értékek a Pilis-tetQ és az ErdQanyai-völgy területen 

(Standovár Tibor és Szmorad Ferenc munkája)

BükkerdQ a Budai-hegységben kora tavasszal (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

 log
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inflammoszómák képesek ak-
tiválni.

Az inflammoszómákat alig 
egy évtizeddel ezelőtt írták le, 
de azóta már számos típusukat 

azonosították. Felépítésükben 
háromféle fehérje vesz részt. 
Az IL-1ß aktiválását a kaszpáz-1 
enzim végzi, ami meghatáro-
zott helyen hasítja az előformát, így ala-
kul ki az érett, működőképes citokin. A 
kaszpáz-1 enzim egy adaptorfehérjén 
keresztül kapcsolódik a inflammoszóma 
harmadik alkotóeleméhez, a mintázat-
felismerő receptorhoz, ami meghatá-
rozza, hogy milyen stimulus aktiválja 
az inflammoszómát. A receptorok há-
rom csoportja vesz részt az 
inflammoszómák kialakításában: a 
NOD-like receptorok (NLRP1, 
NLRP3, NLRP6 és NLRC4), a 
DNS-t érzékelő receptorok (AIM2), 
valamint az RNS-t érzékelő recepto-
rok (RIG-1).

Legtöbbet az NLRP3-inflam mo szó-
mát vizsgálták, amelyet olyan 
stimulusok aktiválnak, amik az im-
munsejt környezetében lévő sejtek sérü-
lésére utalnak. Ezek közé a vész-szigná-
lok közé tartoznak többek között az 
ionkoncentráció-változások, a szabad-
gyökök felszabadulása, valamint a 
mikróbák, törmelékek, kristályok be-
kebelezése (fagocitózisa) során felszaba-
duló molekulák is.

Egy egészséges egyénben érett IL-1ß 
csak akkor szabadul fel az immunsejtek-
ből, ha mind a prekurzor szintéziséhez 
szükséges, mind pedig az inflam mo szó-
ma aktivációját előidéző jel egyaránt je-

len van. Ez a többszintű szabályozás na-
gyon fontos, hiszen az IL-1ß sokféle re-
gulációs funkciót lát el, túltermelődése 
pedig krónikus gyulladásos betegségek 
kialakításában játszik szerepet. Ezek a 
kórképek az inflammoszómák hibás 
működésére, folyamatos aktivitására ve-
zethetők vissza.

Régóta ismert, hogy a fájdalmas ízü-
leti tünetekkel járó köszvény kialaku-
lásában az ízületekben lerakódó húgy-
savkristályoknak van szerepük. Azt 
azonban csak a közelmúltban fedezték 
fel, hogy a húgysavkristályokat a 
makrofágok bekebelezik, ez aktiválja 
az NLRP3-inflammoszómát, a kelet-
kező IL-1ß pedig hozzájárul a fájdal-
mas gyulladásos tünetek kialakulásá-
hoz. Ehhez hasonlóan Alzheimer-kór-
ban az idegrendszerben lerakódó 
ß-amiloid plakkokat is vész-szignál-
ként érzékelik a sejtek, ami által akti-
válódik az NLRP3-inflam mo szó ma. 
A termelődő IL-1ß lokálisan gyulladást 
alakít ki, ami végül az idegsejtek pusztu-
lásához vezethet, kialakítva az Alzhei-
mer-kór tüneteit. Érelmeszesedés során 
az erek falában koleszterinkristályok ra-
kódnak le, ami csökkenti az erek rugal-
masságát, a kristályok pedig az 
inflammoszómát is aktiválják. A kiala-

EGY SOKOLDALÚ CITOKIN

Az IL-1ß fQ forrásai a makrofágok

A szervezetünkbe bejutó kórokozókkal szemben az immunrendszerünk igyekszik megvédeni minket. Az 

elsWdleges	védelmi	vonalat	a	természetes	(más	néven	veleszületett)	immunrendszer	sejtjei,	és	az	általuk	
létrehozott	biokémiai	reakciók	alkotják.	Ezek	a	mechanizmusok	gyors,	de	nem	specifikus	választ	biztosí-
tanak	a	mikroorganizmusok	ellen.	A	patogénspecifikus	immunválaszért	az	adaptív	(más	néven	szerzett)	
immunitás	felelWs,	melynek	sejtjei	az	antigénekkel	való	találkozás	során	érnek	meg	aktív,	funkcionálisan	

is		meködWképes	immunsejtekké	és	a	késWbbiekben	képesek	specifikusan	felismerni	azokat.

A kétféle immunválasz ponto-
san összehangolt működése 
révén tudunk túlélni pa to gé-

nekt ől hemzsegő világunkban. 
Az immunológia a molekuláris bio-

lógia egyik legdinamikusabban fejlő-
dő tudományága. Az elmúlt évtized-
ben újabb és újabb eredmények láttak 
napvilágot, amelyek hozzájárulnak 
különböző betegségek hátterének 
megértéséhez, új kezelési stratégiák ki-
alakításához és a gyógyulás lehetősé-
gét biztosítják a betegek számára. 

A immunrendszer sejtjei olyan ve-
gyületeket termelnek, melyek elősegí-
tik a sejtek közötti kommunikációt és 
szabályozzák az immunválaszt, ezeket 
nevezzük citokineknek. Az utóbbi év-
tizedben az egyik legtöbbet vizsgált 
citokin az interleukin-1ß (IL-1ß), me-
lyet főként a természetes immunrend-
szer sejtjei termelnek és a gyulladásos 
folyamatok kialakításában van szerepe. 
Sérülés, fertőzés esetén a makrofágok, 
a dendritikus- és az epitélsejtek IL-1ß-t 
termelnek, ami lokálisan serkenti saját 
maga és további citokinek termelődé-
sét, aktiválja mind a természetes, mind 
az adaptív immunrendszer sejtjeit, így 
kialakulhat a megfelelő immunválasz. 
Emellett az IL-1ß a keringés révén eljut 
az egész szervezetbe, és elősegíti a gyul-
ladásserkentő akut fázis fehérjék szinté-
zisét és a láz kialakulását.

Mint látható, az IL-1ß szerepe igen 
szerteágazó, számos más sejttípust és fo-
lyamatot aktivál, ezért termelődésének 
szabályozása nagyon pontos. Normális 
körülmények között az immunrend-
szer sejtjei nem termelnek IL-1ß-t, csak 
a kórokozók hatására beinduló jelátvi-
teli folyamatok serkentik a citokin elő-
for má jának termelődését, amit az 
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kuló gyulladás tovább szűkiti 
az erek átmérőjét, súlyos eset-
ben érelzáródás is kialakulhat.

Az inflammoszómák fel-
fedezésével párhuzamosan leírtak 
egy új betegségekcsoportot: az auto-
inflam ma to ri kus betegségeket. Tü-
netei hasonlóak lehetnek a klasszikus 
autoimmun betegségek tüneteihez, 
de nem figyelhető meg az utóbbiakra 
jellemző adaptív immunrendszer ak-
tiváció, hanem a természetes immun-
rendszer aktiválódik fertőzés nélkül 
is. Az autoimmun betegségek egy ré-
szének tüneteit az inflam moszóma 
túlműködése okozhatja. Az NLRP3-
fehérje funkciónyeréses mutációjakor 
az inflammoszóma folyamatosan ak-
tív állapotban van, így lehetővé teszi 
a folyamatos IL-1ß terme-
lést. Az ilyen mutációt hordo-
zó betegben már csecsemőkor-
ban ismétlődő lázrohamok jelentkeznek, 
amiket a mutáció típusától függően kü-
lönböző gyulladásos tünetek is kísérhet-
nek, de fertőzés nem mutatható ki a 
szervezetben. Ezt a betegséget cryopyrin 
asszociált periodikus láz szindrómának 
(CAPS) nevezzük. Hasonló tünetekkel 

jár, ha az inflammoszóma túlműkö-
dését gátló visszacsatolási mechaniz-
musok sérülnek egy sejtben, hiszen 
ilyenkor is megemelkedik az IL-1ß-
szint. Utóbbi mutáció és az általa ki-
váltott betegség a Földközi-tenger kö-
zelében élő populációkban jóval gya-
koribb, mint máshol, ezért a familiáris 
mediterrán láz (FMF) nevet kapta.

Az IL-1ß által okozott betegségek 
kezelését sokáig csak a tünetek eny-
hítése jelentette (lázcsillapító, gyul-

ladáscsökkentő szteroidok). Emellett 
kolchicinnel kezelték a betegeket, 
ami a sejtosztódást gátolva csökkenti 
a makrofágok számát, ezáltal a tü-
netek megjelenésének valószínűsé-
gét is. Mára a betegségek molekulá-
ris hátterének jobb megismerése 
hozzájárult új kezelési formák ki-
alakításához. CAPS-betegeknél je-
lentős javulás érhető el IL-1ß-
antagonistával, illetve anti-IL-1ß 
antitesttel történő kezeléssel, és 
ugyanez a módszer csökkentheti a 
krónikus köszvény tüneteit is. 
Emellett fejlesztés alatt állnak olyan 
gyógyszerek is, amelyek specifiku-
san gátolják az inflam mo szó ma 
vagy az IL-1ß aktivációját.

Bár hatalmas ismeretanyag halmo-
zódott fel az inflam-moszómákról, 
még mindig számos kérdés merül 
fel működésükkel, aktivációjukkal, 
illetve betegségekkel való asszociá-
ciójukkal kapcsolatban. Eddigi is-
mereteink azonban szervesen be-
épülnek a betegségek kezelésébe, 
példázva a kutatás és a klinikai gya-
korlat szoros együttműködésének 
szükségességét.

DANIS JUDIT

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program cím_ kiemelt pro-
jekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával valósult meg.

Az IL-1ß molekuláris 
szerkezete

VIII. Henrik is 
köszvénytQl szenvedett

Az inflammoszómát 
aktiváló

mechanizmusok

KISLEXIKON
MintázatfelismerR receptorok: mikrobiális 
molekulákat ismernek fel, melyek jellemzQek a 
kórokozókra, de az emberi szervezetben nem 
találhatóak meg. Aktivációjuk olyan jelátviteli 
kaszkádokat indít be, amik a természetes im-
munválasz kialakulását segítik elQ.
NOD-like receptorok: sejten belüli mintázatfelis-
merQ receptorok, amelyek a patogénmintázatok 
és vész-szignálok széles skáláját ismerik fel.
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A nősziromfélék családjába 
(Iridaceae) az ókor óta ismert 
és termesztett növények tar-

toznak. Legtöbb fajuk a déli féltekén 
él. A család névadói a meglehetősen 
impozáns virágú nőszirmok (Iris), 
amelyeknek általában kúszó gyöktör-
zsük van. Görög eredetű nevük szi-
várványt jelent, és számtalan színben 
pompázó változataikra utal. 

Szivárványos liliomok
A népnyelv és régi botanikai műveink 
egyaránt liliomoknak nevezték az íri-
szeket. Lippai János kertészeti–botani-

A Z  É V  VA DV I R Á G A  2 0 1 4 - B E N

KUTYAHARAPÁST 
NVSZIROMMAL

kai művében, a Posoni kertben ötféle 
íriszt említ, és magyarul „szivárvá-
nyos liliom”-nak nevezi e növénye-
ket. A mára elterjedt nőszirom szó 
Diószegi Sámueltől származik, és az 
íriszek lapos, színes sziromszerű bibé-
jére utal.

A rómaiak a nőszirmot köhögés, 
hasfájás, felfúvódás, kígyó- és skor-
piómarás, kutyaharapás ellen hasz-
nálták. A keleti nősziromfajok porrá 
tört gyöktörzséből arcpirosítót készí-
tettek, ugyanis a rizómában lévő 
kalcium-oxalát tűkristályok dörzsö-
léskor izgatják és kipirosítják a bőrt.

Hazánkban nyolc nősziromfaj él va-
don, melyek a legkülönfélébb ter-
mőhelyeken fordulnak elő. Mo-
csár- és lápréteken, szikes réteken, 
homoki, lösz- és sziklagyepekben, 
erdőssztyepp-erdőkben egyaránt 
megtaláljuk a nősziromfajokat. Jó 
tud nunk, hogy a mocsári nőszirom 
(Iris pseudacorus) kivételével mind-
egyik jogszabályi védelemben része-
sül. Köztük a szibériai nőszirom (Iris 
sibirica) a nagyobb termetű és kékeslila 
virágszínű fajok közé tartozik.

A hazai flórában az Év vadvirágá-
hoz leginkább hasonló faj a fátyolos 

A	BEPORZÓHOZ	IDOMULÓ	

alakjukban és orientációjukban különböznek. A belsQ lepellevelek fölfelé, a külsQk kifelé hajlók. Utóbbi-
akon egyes fajok esetében a középér mentén elálló szQrök ágaskodhatnak (a dísznövénytermesztQk ta-
lálóan „szakállas” nQszirmok névvel illetik ezeket). KülsQ lepellevelükre a porzó ráhajlik, ezt borítja be a 
sziromszer_ bibekaréj. Jellegzetesek kard alakú, élükkel a hajtástengelyre simuló, úgynevezett „lovag-

A nQszirmok virágainak különleges felépítése nem a véletlen m_ve. A virágnak mint reproduktív szerv-
nek minden részletében (méretében, színében, alakjában, illatában) a megtermékenyülés sikerét kell 
szolgálnia. Az íriszek esetében mindez sajátosan alakul. A kifelé hajló, nagyméret_ külsQ lepel a nektár-
gy_jtQ rovar leszálló helye. A lepel körme (alsó része) felé egyre markánsabbá váló rajzolat mintegy oda-
vezeti a rovart a nektártermelQ ozmofórákhoz, melyek a külsQ lepelre csapódó bibekaréjok takarásában 
találhatók. A rovar bekúszik a bibekaréj alá, közben hátát önkéntelenül hozzádörgöli a bibe felszínéhez, 
rákenve arra a korábban látogatott virágból származó pollent. Amint mélyebbre férkQzik, a bibekaréj ta-
karásában elhelyezkedQ portokkal találkozik, s nektárgy_jtés közben ezt is hátával súrolja. Amikor kito-
lat a bibekaréj alól, a fölfelé ívelt bibefelszínt már nem érinti, így a növényt nem fenyegeti a saját pollen-
nel történQ megtermékenyítés. 

A	Év	vadvirága	elnevezése	mozgalom	keretein	belül	a	hazai	botanikusok,	természetvédWk		
2011	óta	minden	évben	megválasztanak	egy	vadon	élW	virágos	növényfajt,	amelynek	veszé-
lyeztetettségére	és	védelmére	az	adott	évben	szeretnék	felhívni	a	figyelmet.	A	2013.	decem-
ber	31-én	lezárult	szavazás	szerint	az	összesen	beérkezett	989	szavazat	40	százalékát,	392	

voksot	a	szibériai	nWszirom	kapta,	így	ez	a	faj	lett	2014-ben	az	Év	vadvirága.

Hazánkban néhol még jelentQs állományai élnek
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(másnéven: korcs) nőszirom (Iris 
spuria), de ennek levelei körülbelül 2 
centiméter szélesek, és toktermései-
nek csúcsa csőrös. Termőhelyük is 
eltérő: fátyolos nőszirommal első-
sorban szikes réteken és sziki 
magaskórós növényzetben találkoz-
hatunk.

Szibériáig	hatol
Maga a szibériai nőszirom sűrű 
sarjtelepeket képző, gyöktörzses 
faj. Keskeny szálú levelei 2–8(–10) 
milliméter szélesek, jóval rövideb-
bek a szárnál. (25–)40–80(–130) 

A	BEPORZÓHOZ	IDOMULÓ	
VIRÁGSZERKEZET
Viszonylag nagy virágaikat két lepelkör al-
kotja, melyek tagjai egymástól méretükben, 

alakjukban és orientációjukban különböznek. A belsQ lepellevelek fölfelé, a külsQk kifelé hajlók. Utóbbi-
akon egyes fajok esetében a középér mentén elálló szQrök ágaskodhatnak (a dísznövénytermesztQk ta-
lálóan „szakállas” nQszirmok névvel illetik ezeket). KülsQ lepellevelükre a porzó ráhajlik, ezt borítja be a 
sziromszer_ bibekaréj. Jellegzetesek kard alakú, élükkel a hajtástengelyre simuló, úgynevezett „lovag-
ló” leveleik is. 

A nQszirmok virágainak különleges felépítése nem a véletlen m_ve. A virágnak mint reproduktív szerv-
nek minden részletében (méretében, színében, alakjában, illatában) a megtermékenyülés sikerét kell 
szolgálnia. Az íriszek esetében mindez sajátosan alakul. A kifelé hajló, nagyméret_ külsQ lepel a nektár-
gy_jtQ rovar leszálló helye. A lepel körme (alsó része) felé egyre markánsabbá váló rajzolat mintegy oda-
vezeti a rovart a nektártermelQ ozmofórákhoz, melyek a külsQ lepelre csapódó bibekaréjok takarásában 
találhatók. A rovar bekúszik a bibekaréj alá, közben hátát önkéntelenül hozzádörgöli a bibe felszínéhez, 
rákenve arra a korábban látogatott virágból származó pollent. Amint mélyebbre férkQzik, a bibekaréj ta-
karásában elhelyezkedQ portokkal találkozik, s nektárgy_jtés közben ezt is hátával súrolja. Amikor kito-
lat a bibekaréj alól, a fölfelé ívelt bibefelszínt már nem érinti, így a növényt nem fenyegeti a saját pollen-
nel történQ megtermékenyítés. 

A szibériai nQszirom porzója és az azt 
beborító „sziromszer_” bibekaréj

Sarjtelepei rendszerint számos virágzó hajtást fejlesztenek

Általában május 
második felében 
és június elején 

virágzik
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Növényünket számos nyelvben 
„szibériai” jelzővel illetik, amely 
elterjedési területének keleti hatá-
rára utal. Nyugaton Közép-Euró-
páig hatol. Hazánkban a Dunán-
túlon, az Északi-középhegységben 
és a Duna-Tisza közén viszonylag 
gyakori, a Nyírségben és az Észak-
Alföldön ritkább. Lápréteken, ned-
ves kaszálókon, hegyi réteken, ma-
gas sá so sokban él. Láprétek sze-
gélyzónájában kialakuló egyed-
uralkodó állományait önálló 
növénytársulásként is leírták. A 
szibériai nőszirom legtöbbször más 
ritka és védett fajokkal, például 
buglyos  szegfűvel, kornistárniccsal, 
fehér májvirággal, hússzínű és 
széleslevelű ujjas kos borral, zerge-
boglárral együtt fordul elő, ezért 
termőhelyeinek védelme más fajok 
megőrzését is elősegíti.

Szívós	réti	faj
Sajnos, olykor előfordul, hogy ter-
mészetes élőhelyein példányait tö-
vestől kiássák, ami nemcsak tilos, 
hanem felesleges is, hiszen a szibériai 
nőszirmot a dísznövénykertészek is 

centiméter magas, hengeres szárán 
május–júniusban többnyire kettő, 
de akár hét, rendszerint ibolyáskék 
(igen ritkán lila vagy fehér) virág 
fejlődik. Virágzati buroklevelei 
hártyásak. A külső lepelcimpák 
körme mintegy fele olyan hosszú, 
mint a kerek-tojásdad, fehér ala-
pon sötéten erezett csúcsi rész. Virá-
gait főként méhek porozzák. Termé-
se háromkopácsú, nem csőrös tok.

Állományai bőven teremnek. 
Lengyelországi vizsgálatok alapján 
sarjtelepei átlagosan 80–90 ter-
mést hoznak, a termések pedig át-
lagosan 50–70 magot, azaz egy 
példány éves hozama 4000–6000 
magra tehető. Ennek ellenére po-
pulációi elsősorban vegetatívan 
szaporodnak, mert magról történő 
felújulása az összefüggő növény-
zetben csak a mesterséges, szabad 
talajfelszínű „lékekben” lehetséges. 
Fenyegetett állományai megerősí-
tésének, megőrzésének egyik ha-
tékony eszköze lehet a magról tör-
ténő szaporodás elősegítése, a nö-
vényzetben imitt-amott nyitott 
lékek létesítésével.

felkarolták, sőt több kertészeti fajtát 
is kinemesítettek. Hazai állományait 
leginkább termőhelyeinek meliorá-
ciója, kiszáradása, becserjésedése és 
erdősülése fenyegeti. 

A haszonállattartás évtizedek óta 
tartó hanyatlása nyomán az egykor 
mesterségesen kialakított, rendsze-
res kaszálással fenntartott, virágban 
gazdag hegyi rétek felhagyása, azok 
avarosodása, majd beerdősülése fi-
gyelhető meg. A folyamat első stádi-
umaiban felszaporodó nyír kevéssé 
záródó lombkoronája alatt a „legszí-
vósabb” réti fajok rövid ideig még 
túlélhetnek. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy ezt a lápréteken előfor-
duló védett növényeink közül a szi-
bériai nőszirom képes tolerálni leg-
inkább.

Európa több országának vörös 
könyvében, illetve vörös listáján sze-
repel mint potenciálisan veszélyez-
tetett faj. Veszélyeztetettségének 
mértéke vitatott, ám intő jel, hogy 
például Szlovákia területén vadon 
élő állományai kipusztultak. 

MOLNÁR V. ATTILA 
 TAKÁCS ATTILA

Jellegzetes termései csQr nélküliek
MOLNÁR V. ATTILA FELVÉTELEI

Ritkán halvány 
színváltozatai is 

felbukkannak 
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A Magyar Rádió műsorának 
közvetítését 1925. december 
1-jén kezdték meg a Rákó-

czi út 22. számú ház IV. emeletéről. 
Itt működött akkor már több mint 
negyedszázada a Telefonhírmondó 
stúdiója, amelyben lehetővé vált a rá-
dióműsor készítése is. 

A Rákóczi úton a stúdióhelyiség 50 
nm-es alapterülete korlátozta a mű-
ködést, ezért 1927 nyarán megvették 
a Sándor utca 7. számú házat. Az ud-
varon új épületet emeltek 1928 őszé-
re, kifejezetten a Rádió igényeinek 
kiszolgálására, és október 7-én már 
innen folyt az adás. A földszinten egy 
200 nm-es nagy, továbbá egy kis és 
egy felolvasó stúdió létesült. A nagy 
stúdió mellett kapott helyet az Erősí-
tő, amely az egész rendszer központja 
volt. Az új stúdió technikai tervezését 
a Posta Kísérleti Állomás mérnökei 
végezték. Az 1930-as évek közepe a 
bővítések időszaka volt. Megépültek 
a II–X. stúdiók és egy új Erősítő is. 
Ebben az időben készült el a nagyze-
nekari VI. stúdió is. A további építke-
zéseket a háború akadályozta meg. 

A lakihegyi 120 kW-os adó megje-
lenése után a 20 kW-os adó új fel-
adatot kapott, a megindult Budapest 
II. műsorát sugározta. 1933-ban el-
kezdték az adást a vidéki közvetítő-
állomások, Nyíregyháza, Magyaró-
vár, Miskolc és Pécs. 1934-ben elin-
dították a rövidhullámú adást. Ezek 
a bővítések a stúdió munkáját is szé-
lesítették. A Rádió feladatai az I. vi-
lágháború után elvett területek visz-
szacsatolásakor bővültek, a kassai 
stúdió naponta többórás önálló mű-
sort adott. 

KettWs	helyzetben
A Rádió működését szabályozó tör-
vényi rendelkezések 1926-ban szü-
lettek meg. E szerint az adót és a stú-
dió műszaki berendezéseit a Posta lé-
tesíti és működteti, de a helyiségek 
biztosítása már a Rádió feladata. Ez 
a szabályozás az 1949. évi államosítá-
sig sajátos kettős helyzetet teremtett 
a rádiózásban. 

Az adás lebonyolítását az erősítő-
ben dolgozó műszakiak irányítot-
ták, ők adtak ki csengő- és fényjel-
zést a mikrofon bekapcsolásakor a 
műsor megkezdésére. A szereplőket 
a stúdiókban elhelyezett, kivilágít-
ható hangosabban, halkabban, elő-
re, hátra stb. utasításokkal irányí-
tották. Fontos volt, hogy az adóál-
lomásra kimenő jel ne legyen túl 
nagy. Ennek érdekében a stúdió fa-
lán nagy műszert helyeztek el, ami 
a jel nagyságát mutatta és a túlve-
zérlés elkerülését volt hivatva meg-
oldani. Ez volt a centralizált stúdió-
üzem, amit 1950 után decentralizált 
működés váltott fel.

A nagy és a kis stúdióban, vala-
mint a felolvasó helységben elhelye-
zett mikrofonokat a zavarok beju-
tása ellen védett, fémfóliával bur-
kolt kábelekkel csatlakoztatták a 
mikrofontáblára. Az itt elhelyezett 
hüvelyekhez kötve kapcsolták az 
adásban résztvevő stúdió jelét a fő-

A 	RÁD IÓ 	KEZDET I 	 I DVSZAKA

A	HVSKOR	
STÚDIÓTECHNIKÁJA

Nyolc	évtizeddel	ezelWtt	jelentWs	fejlesztések	zajlottak	az	akkor	legkorszerebbnek	számító	tömeg-

kommunikációs	területen:	a	magyarországi	rádiózásban.

Az ErQsítQ
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a kondenzátor-mikrofonokat a stú-
dióban és az igényes színházi közve-
títéseknél.

Jelentős állomás volt a hangrögzí-
tés. 1934 elején került a Rádióba két 
Neumann gyártmányú lemezvágó. 
Ennél a viaszvágónak is nevezett be-
rendezésnél a hangleme-
zek vágása 300 mm át-
mérőjű, 30 mm magas-
ságú viaszlemezekre tör-
tént. A lemezt felvétel 
előtt melegítéssel puhí-
tották. Egy lemezre 4,5 
perces felvételt lehetett 
készíteni, amelynek vé-
gén indították a másik 
lemezvágót és átkever-
ték a jelet arra. Elképzel-
hető, hogy milyen bo-
nyolult feladat volt egy 
hosszabb felvétel elkészí-
tése.

Később, 1936-ban je-
lentek meg az egysze-
rűbben használható le-
mezvágók, amelyek kö-
zül az első a Telefunken 
gyártmányú fóliavágó, 
amely zselatinvágó né-
ven terjedt el és különbö-
ző változatait még az 
1940-es években is alkal-
mazták. Az egyik hor-
dozható lemezvágó ma is 

erősítőre, ami a mikrofontól érkező 
gyenge jelet felerősítette. Az egyes 
főerősítők négyfokozatú, elektron-
csöves, vagy ahogy akkoriban ne-
vezték, rádiólámpás készülékek vol-
tak. Az erősítő kimenőjele a csepeli 
és a lakihegyi adókhoz menő veze-
tékre a kimenőtáblán keresztül csat-
lakozott. A főerősítők két hatalmas 
szekrényben voltak elhelyezve. A 
Telefonhírmondó a Rádió adásá-
nak megindulása után hálózatán 
annak műsorát továbbította. A stú-
dióépületbe hatalmas mennyiségű, 
mintegy 12 km hosszúságú vezeté-
ket építettek be. 

Fontos része volt a rendszernek az 
áramellátás, amelyet hatalmas már-
ványtábláról kapcsoltak. Az erősítők 
számára a feszültséget kezdetben 
villamos motorral hajtott generáto-
rok és akkumulátorok szolgáltatták. 
A generátorokat hamarosan hálózati 
egyenirányítók váltották fel. 

Márványtömb	és	csillámlemez
Az új stúdióba egy Reiss típusú 
szén- és egy szalagmikrofon került 
át. A Reiss típus a szénmikrofonok 
hosszú fejlődésének utolsó állomása 
volt. Egy márványkocka első olda-
lán mintegy 3 milliméter vastagságú 
szénporréteget helyeztek el a már-
ványtömb és egy csillámlemez kö-
zött. A csatlakozást a szénporréteg 
két szélén elhelyezett szénrudak va-
lósították meg. A hang hatására a 
szénréteg ellenállása változott és ez a 
sorba kapcsolt telep áramának válto-
zását idézte elő, amelyet transzfor-
mátor továbbított az erősítőbe. Ezt a 
típust még sokáig, a dinamikus mik-
rofonok elterjedéséig alkalmazták, 
jellegzetes kocka formájával sok ese-
mény szereplője volt. A szalagmik-
rofonnál mágnes terében egy fém-
szalag van és ennek a sarkain a hang 
hatására feszültség indukálódik.

Az 1930-as évek közepén jelent 
meg a Western gyártmányú 618 A 
típusú dinamikus mikrofon, ami 
közel két évtizeden át volt használat-
ban. Ennél mágneses térben tekercs 
mozog, aminek a kapcsain jelenik 
meg a hangfrekvenciás feszültség. A 
mikrofonnak jellegzetes csatlakozó-
dugasza volt, amivel a kábelt meg-
bízhatóan lehetett csatlakoztatni. 
Fémháza robosztus kivitelt eredmé-
nyezett. Később kezdték alkalmazni 

megtekinthető a Rádió– és Televí-
zió-történeti Múzeumban. Lemez-
vágót építettek be a helyszíni közve-
títéseknél használt autóbuszba is. Ér-
dekesség, hogy a stúdiófelvételeknél 
a barázda vágása belülről kezdődött 
és a lemez szélén ért véget. Ezzel ér-
ték el, hogy a vágás során keletkező 
hulladék nem gyűlt össze középen.

A VI. stúdió akusztikájának beállítása

A kezdeti idQk mikrofonjai
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Az 1930-as évek végén érkezett be 
egy Philips-Miller rendszerű hangrög-
zítő, amelynél a felvétel zafír vágókés-
sel, fekete réteggel fedett, egyenlete-
sen futó filmszalagra tör-
tént, a letapogatás optikai 
úton történt. A rögzítés mi-
nősége 30–8000 Hz volt, 
ami jóval jobb volt a koráb-
biaknál. A berendezés - sok 
felvétellel együtt - Buda 
1945-ös ostroma alatt a Vár-
alagútban létesített szükség-
stúdióban megsemmisült. 

1939-ben Selenophon rög-
zítőket vásároltak, ame-
lyeknél a rögzítés optikai 
úton történt, így a lejátszás-
ra csak az előhívás után volt 
lehetőség.

Egyenes	adásban
A Rádió műsorában egyre 
nagyobb szerepet kaptak a 
helyszíni közvetítések. A Telefonhír-
mondó korábban kiépítette saját köz-
vetítővonalait, amelyek a Rádió hasz-
nálatába kerültek és számukat tovább 
növelték. Állandó mikrofon volt az 
Egyetemi Templomban, ahonnan a 
déli harangszót közvetítették. 

A helyszíneken el-
helyezett mikrofon 
jele hosszú vezeté-
ken jutott a stúdió-
ba, így a villamos 
hálózatból eredő za-
varok bejutottak a 
műsorba. A megol-
dást a helyszínen, a 
mikrofon közelében 
beiktatott erősítő al-
kalmazása hozta meg. 
Kidolgozták és soro-
zatban legyártatták a 
„színházi erősítő” 
nevű, kézitáskába 
épített készüléket, 
ami évtizedekig volt 
a közvetítések nél-
külözhetetlen esz-
köze. Szükségessé 
vált, hogy a helyszí-
neken több mikro-
font alkalmazza-
nak, hiszen az itte-
ni események széles 
területen, például 
nagyméretű szín-
padon játszódtak. 

A helyszíni erősítő elé kapcsolt 
keverőkkel szabályozottan i l lesz-
tették be az egyes mikrofonok 
jelét. 

A helyszíni közvetítések lebonyo-
lítása nem volt egyszerű feladat. 
Oda kellett szállítani az erősítőt és 
tartozékait, a mikrofonokat, akku-
mulátortelepeket, továbbá fel kel-
lett szerelni azokat általában kedve-
zőtlen körülmények között. 

Fontos része volt a műsornak a szü-
netjel, amely egyrészt kitöltötte az 
időt, másrészt lehetővé tette, hogy az 
erősítőben előkészítsék a következő 
stúdió kapcsolását. A szünetjelet so-
káig elektromechanikus szerkezet 
szolgáltatta. 

A Lakihegyi 120 kW-os adó elké-
szülte után, 1934-ben térerős ség-
mérésekre került sor. Erre a célra, 
Mercedes-Benz-alvázra szerelt 
mérő gépkocsit készítettek, amit al-
kalmassá tettek a helyszíni közvetí-
tésekre is. A kocsiban lévő asztalo-
kon rögzítették a lemezvágót és a 
közvetítés egyéb eszközeit. A mo-
tor hajtotta generátor állandó ener-
giát szolgáltatott. Az erdélyi, felvi-
déki és kárpátaljai területek vissza-
foglalását a Rádió mozgócsoportja 
közvetítette. Ezt a közvetítéssoro-
zatot a közvetítő kocsi bonyolította 
le többségében élő adásban a posta 
vonalain keresztül. 

1944 őszén a Rádiót kitelepítették 
a Magyaróvár melletti Újrónafői 
kastélyba. A kocsit - a stúdió többi 
részével együtt – is kivezényelték 
Magyaróvárra. Innen továbbment 
Ausztriába, végül a rádiózás e neve-
zetes eszközét elnyelte a háborús 
rombolás.

Az 1928 őszi Sándor utcai beköl-
tözést követően Európa 
egyik technikailag élen-
járó rádiója épült ki. Tíz 
stúdió, korszerű hang-
rögzítés, állandó külső 
közvetítések szolgálták a 
művelődés terjesztését. 
Az 1930-as években ki-
alakult stúdiótechnikai 
rendszer a kor élvonalát 
jelentő minőségnek felelt 
meg. A rendszer, az adót 
is beleértve több mint 
8000 Hz frekvenciájú je-
leket vitt át. Ezek átvite-
lére a vevőkészülékek 
nem voltak alkalmasak, 
mivel szelektivitásuk, a 
frekvenciában szomszé-
dos adás elválasztása az 

átvitelt és ezzel a hangminőséget 
korlátozta. 

1945. május 1-jén romos épületben, 
rendkívül hiányos eszközállomány-
nyal kezdte újra működését a Ma-
gyar Rádió.

FALUS LÁSZLÓ

 Viaszvágó

A „színházi erQsítQ”
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Amikor 2006-ban az Európai 
Idegtudományi Társaságok 
Szövetségének (FENS) elnö-

keként belecsöppentem az Európai 
Agytanács (EBC) munkájába, ak-
kor ez a lobbiszervezet éppen egy 
felmérés készítésébe vágott bele az 
agybetegségek európai helyzetéről – 
mondja Freund Tamás. – A mun-
kánk eredményeként 2011-ben tet-
tük közzé azt a számítást, amely ki-
mutatta, hogy az Európai Unióban 
évente 800 milliárd eurót fordíta-
nak a neurológiai és pszichiátriai be-
tegségek kezelésére, 50 százalékkal 
többet, mint az öt következő leg-
drágább betegségtípusra – rosszin-
dulatú daganatok, szív- és érrend-
szeri kórképek, krónikus tüdő- és 
ízületi betegségek, diabétesz – 
együttvéve. E pár év alatt testközel-
ből ismerhettem meg a teljes költ-
ségszámolás módszertanát, és érez-
hettem meg, hogy tényleg milyen 
óriási terhet rónak az agy betegségei 
a társadalomra.
– Az Európai Unió 7. kutatási ke-
retprogramjában prioritást kapott 
az agykutatás, és tavaly 
úgy döntöttek, hogy 1,2 
milliárd eurót szánnak 
az Emberi Agy Projektre.
– Az EBC számításai 
publikációkban is megje-
lentek, minden szem-
pontból alaposan ellenőr-
zött és a bírálók által is 
jóváhagyott adatsort tar-
talmaztak. Itthon ma-
gam kellett megvívjam a 
csatát, de támaszkodhat-
tam az uniós számítások-
ra, melynek segítségével 
egyfajta közös platfor-
mot próbáltam kialakíta-
ni minden számba vehető 
szakmai szervezettel, 
amit az EBC mintájára 
„Agykoalíció”-nak ne-

L E S Z  Ú J  A  N A P  A L AT T !

AGYKOALÍCIÓK
A	Magyar	Tudományos	Akadémia	közgyelése	május	elején	alelnökévé	választotta	Freund	Tamást.	Az	
agykutatóval,	az	MTA	KOKI	igazgatójával	az	általa	vezetett	Nemzeti	Agykutatási	Programról	(NAP)	

beszélgettünk.

veztünk. Küldetésszerűen igyekez-
tem meggyőzni az ügy fontosságá-
ról a politikai döntéshozókat, az 
alapkutatókat, a klinikai és gyógy-
szerkutatókat, neurológusokat, pszi-
chiátereket, idegsebészeket, gyógy-
szergyárakat, és még sorolhatnám. 
A NAP-ban résztvevő konzorciumi 
tagok jól ismerik és megbecsülik 

egymást, már a több éve kezdődött 
közös lobbizás révén is. Minimális 
eltérések vannak az egyes szakmai 
érdekcsoportok – felfedező kuta-
tók, klinikusok vagy gyógyszer-
kutatók – között, de a céljaik és az 
érdekeik hasonlóak. Mindenki ér-
zi, hogy megfelelő szinten képvi-
selve vannak az érdekei a NAP-on 
belül. 
– A NAP indoklásaként hozták 
fel azt a WHO-felmérést, mely 
szerint a világ fejlett részén az 
agy betegségei felelősek a teljes be-
tegségteher mintegy harmadáért. 
Magyarországra is ez az arány a 
jellemző?
– Nagyjából igen. Az agy betegsé-
gei olyan szintű terhet jelentenek a 
társadalomra szociális és gazdasági 
téren, hogy azt sokan megérzik. 
Alig van Magyarországon olyan 
család, amelynek az életébe ne 
szólna bele valamilyen módon va-
lamelyik agybetegség egy család-
tag által. Azért is van a program-
nak öt pillére, hogy lehetőleg le-
fedjük az idegtudományok min-
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– Statisztikák mutatják: ahogyan 
tolódik ki az átlagéletkor, úgy nő 
ezen betegségek gyakoriságának a 
száma. Sőt, azt is mondják, hogy 
valamennyiünk agya Alzheimerre 
van predesztinálva, csak nem min-
denki éri meg azt a kort. Mondjuk, 
ha 80 éves korban 1-2 százalék, 90 
éves korban 5-10 százalék, 100 éves 
korban 30-40 százalék az arány, el-
juthatnánk odáig, hogy 120 éves 
korban mindenki Alzheimeres len-
ne. Az Alzheimer-kór a demencia 
különleges formája, egy jól körülha-
tárolt, enzimatikus problémával járó 
betegség. Rengeteg próbálkozás 
volt már rá, de senki sem tudott 
egyértelműen környezeti ártalmat 
találni az okára. Ugyanakkor az 
időskori demenciák többsége vissza-
vezethető – a főként helytelen élet-
módból fakadó – vérellátás-problé-
mákra, és talán az ennek nyomán 
fellépő hypoxiának is lehet köze az 
Alzheimer beindításához, de ez még 
bizonyításra vár.

Az viszont egészen biztos, hogy ha 
olyan életmódot folytatnánk, mint 
a szerzetesek, a szervezetünk az agy 
vérellátásán keresztül jobban őrizné 
a frissességét. Azt sokan tudják, 
hogy az egyes izomcsoportok tré-
ningezése nemcsak plusz izomros-
tokat eredményez, hanem a vérellá-
tásra is jótékony hatással van. Az 
izomrost tömegek csak akkor tud-
nak növekedni, ha a vérerek is ké-
pesek sarjadzani, hogy ellássák az 

izmokat vérrel. Ugyanígy, ha az 
agyunkat intenzíven használjuk, 
vagyis sarjadzásra bírjuk az idegsejt-
nyúlványokat, azt a vérkapillárisok 
sarjadzása is követheti az agyban, 
így nyilvánvalóan csökkenni fog a 
vérellátási zavarok súlyossága. Egy 
nyugdíjas tehát ne szakadjon ki a 
szociális környezetéből, ne marad-
jon otthon besavanyodva a dél-ame-
rikai családsorozatokat nézve, vagy 
pusztán számítógépen kommuni-
kálva, hanem járjon közösségbe. Ez 
az agy legsokoldalúbb stimulálása, 
hisz az érzelmeinkre is hat a társasá-
gi élet.
– Mennyit tudnak arról, hogy még 
mi mindent nem tudnak az agy mű-
ködéséről?
– Nem látjuk még, hogy milyen 
szinten kell megértenünk az idegsejt 
aktivitását, a populációs aktivitási 
mintázatokat, sejtek milliárdjainak 
együttes kisülését, annak szervező-
dését és logikáját, mire eljutunk a 
legmagasabb rendű idegműködések 
megértéséig. Nem tudjuk például, 
hogy az agy hogyan különbözteti 
meg a tudatos érzékelést a tudat-
alatti érzékeléstől, pedig mindkettő 
szinte ugyanazokat a régiókat akti-
válja, és kivált egy ugyanolyan cse-
lekvést. Elképzelhetetlenül távol va-
gyunk az éntudat, vagy a szabad 
akarat kérdéskörének idegsejt-háló-
zati alapon való magyarázatától. 
Ugyanakkor vannak olyan egysze-
rű, idegrendszeri, reflexszerű mű-
ködések, amelyekre azt tudjuk 
mondani, hogy igen, ismerjük a lé-
nyegét. Egy sor betegség okát sem 
ismerjük, a skizofrénia eredetéről 
például fogalmunk sincs. De tud-
juk, hogy a Parkinson-kórnál mi 
esik ki és ezért hogyan működik 
rosszul, és ismerjük az epilepsziás 
rohamok keletkezési mechanizmu-
sát, az esetek többségében pedig ke-
zelni és gyógyítani tudjuk – és még 
sorolhatnám, hány idegrendszeri 
betegség alapmechanizmusát tárta 
már fel a tudomány. De minél töb-
bet tudunk, annál inkább rájövünk, 
hogy mennyire nem tartunk még 
sehol sem. 

VERESS KATA

(Az interjúhoz kapcsolódó, a 
NAP-ról szóló cikkünket júliusban 
olvashatják majd.)

den olyan ágát, amely valamilyen 
szempontból fontos. A NAP-ban 
szereplő projektek ugyanakkor 
nemzetközi programok lesznek, 
ami természetes. Alig van olyan 
kutatócsoport Magyarországon, 
vagy a világ bármely országában, 
amely bizonyos témáit ne nemzet-
közi együttműködésben valósítaná 
meg. Ám ha mi minél magasabb 
szinten, minél jobb infrastrukturá-
lis lehetőségekkel kutatunk, és a 
legjobb műszerekkel vagyunk fel-
szerelve, minél több posztdoktor-
ral és phd-hallgatóval dolgozunk 
együtt, annál kívánatosabb part-
nerré tudunk válni nemzetközi 
konzorciumok számára, ami a 
2020-ra meghirdetésre kerülő 
nagy pályázatokban való részvétel 
szempontjából kulcsfontosságú.

Biztos vagyok benne, hogy meg 
fog nőni a magyar kutatócsoportok 
iránti érdeklődés. A kormány támo-
gatása sokat számít, nemcsak az 
uniós források elnyerése miatt, ha-
nem mert a kutatásba befektetett 
pénzzel mindig egyenesen arányos 
az eredmény, a kikerülő termék 
mennyisége. És ez a termék lehet 
felfedező kutatás, új klinikai kezelé-
si eljárás, élvonalbeli cikk, vagy egy 
új gyógyszer.
– A NAP figyelmének közép-
pontjában áll egyebek mellett 
az Alzheimer-kór és az időskori 
demencia. Lehetséges, hogy ezek el-
sősorban civilizációs betegségek?
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Magyarok az amerikai 
polgárháborúban

A k ötet címében szereplő városok kö-
zül jól tudjuk, hogy mi történt az Arad-
tól 25 kilométerre található Világosnál. 
Az USA Virginia államában található 
Appomatox pedig arról nevezetes, hogy 
itt írták alá 1865. április 9-én az ameri-
kai polgárháború lezárását szentesítő 
okmányt. Arról a polgárháborúról van 
szó, amelyet regényes és 
filmes feldolgozásokból 
röviden csak úgy isme-
rünk: „Észak Dél ellen”. 
Az Egyesült Államok 
történetének kiemelkedő 
napja volt az említett dá-
tum, ugyanezt mi nem 
mondhatjuk el 1849. au-
gusztus 13-áról. A sza-
badságharc bukása után 
nagyon sokan voltak 
kénytelenek elhagyni az országot, 
köztük a katonai vezetés nagy része. A 
Habsburg megtorlások elől először 
Európa országaiban kerestek menedé-
ket, de az sokszor diplomáciai bonyo-
dalmakhoz vezetett. Így Kossuth kö-
vetőinek többsége – mintegy kétezer 
magyar – kivándorolt az Egyesült Ál-
lamokba. Ez volt az első nagy migráci-
ós hullám hazánkból az USA-ba. Érde-
kes módon maga Kossuth nem maradt 
„kint”, de amerikai körútja népszerűvé 
tette a magyarokat a tengerentúlon. 

A Kossuth-emigránsok közül sokan 
harcoltak az amerikai polgárháború-
ban. Egy igazi katona nem is nagyon 
tehetett mást, mint hogy belép a hadse-
regbe. Mindkét oldalon találunk ma-
gyarokat, de többségük az Unió (vagy-
is az északiak) oldalára állt. Döntésük 
elsődleges alapja a rabszolgaság intéz-
ménye volt: érthetetlen volt számukra, 
hogy egy magas eszmeiséget hirdető 
köztársaságban hogyan lehet ilyesmit 
eltűrni. A háború kitörésének persze 
nem ez volt az egyetlen oka. A kötet 
erről szóló rövid leírásából kiolvashatók 
a háborúkat megelőző „szokásos” üz-
leti és politikai érdekek ütközése is. 

A szerző, Vida István Kornél fő célja 
az, hogy bemutassa az emigráció tagja-
it, pályájukat és részvételüket, illetve 
motivációjukat a háborúban. Mintegy 
száz életrajz található a kötetben, ame-
lyek izgalmas és érdekes bepillantást 

engednek nemcsak az egyes személyek 
sorsába, hanem az adott korszakba, le-
hetőségekbe és körülményekbe is. A 
kötet a háború utáni időszakot is vizs-
gálja. Ekkor több veterán magyar tiszt 
– nyilván érdemei elismeréséül – kül-
szolgálati feladatokat látott el mint 
amerikai konzul vagy nagykövet. Kö-
zülük az egyik legsikeresebb Pomutz 
György volt, aki részt vett az USA min-
denkori legnagyobb üzletének, Alasz-

ka megvásárlásának elő-
készítésében. 

Vida István Kornél 
többszörösen is hiány-
pótló műve tízéves ku-
tatómunka után szüle-
tett meg, korábban nem 
használt vagy nem is-
mert forrásokat is idéz-
ve. A benne szereplő té-
nyek, információk, 
adatok csak az elmúlt 

évtizedekben váltak köztudottá, ad-
dig az USA-ban is csak fehér ameri-
kai hősökről szólt a polgárháború 
(hivatalos) története. Maga a szerző is 
jelzi, hogy a téma még rengeteg felfe-
deznivalót kínál az érdeklődőknek. 
Nemcsak a hitelességet, hanem a to-
vábbi kutatásokat is segíti azzal, hogy 
részletes bibliográfiát közöl, elsődleges 
és másodlagos, illetve digitális és 
nyomtatott forrásokat is megjelöl. A 
kötet nyomtatott és e-könyvként is be-
szerezhető. (Világostól Appomatoxig – 
Magyarok az amerikai polgárháborúban. 
Hadiakadémia sorozat, Akadémiai Kiadó, 
374 oldal, 3060 forint)

T. Z.

Lehet-e másképp gondolni?

A filozófus elöljáróban azt ígéri: nem 
komolykodik: „Csak filozófia ne legyen. 
Mármint szakfilozófia.” Amikor e kö-
tetbe gyűjtött esszéit lapoknak, folyó-
iratoknak írta, félretéve a szakfilozófi-
át, azt kopogta számítógépbe, amit 
események, regények, műelemzések, 
történészek és filozófusok írásai kap-
csán gondolt. Arra ösztönzi az olvasót 
is: bármiről – akár az ő írásáról – legyen 
is szó, mindig tegye föl a kérdést: le-
het-e másképp gondolni. 

Vajda Mihály kötete mai jelenségekről 
és történelmi eseményekről egyaránt 
szól. Eszmékről, könyvekről, válsá-

gokról. Auschwitzról s arról, hogy 
megváltoztak-e a németek, hogy mi-
ért omlott össze a Habsburg monar-
chia. Nem utolsósorban pedig zenéről 
meg főként irodalomról. Már valahol a 
kötet elején egy külföldön is kedvelt 
magyar regény- és esszéíró, Nádas Pé-
ter ábrázolásmódjáról, világlátásáról, 
valamint Bazsányi Sándor esztéta 
ugyanezzel foglalkozó könyvéről ol-
vashatunk a szerzőtől. Elgondolkodta-
tók meglátásai a mai irodalomban 
gyakran hangoztatott olyan fogalmak 
szerepéről, mint az irónia vagy az el-
idegenedés, elfordulás, menekülés. 
Vajda Mihály behatóan foglalkozik a 
jelenség, a felszín és a lényeg viszonyá-
val, ahol az utóbbi kimondatlanul ben-
ne rejlik az előzőben, a felszín ábrázo-
lásában és az író stílusában. A stílusról 
érdekes a Nobel-díjas osztrák írónő, 
Elfriede Jelinek Kéj cí-
mű regénye kapcsán 
kifejtett megállapítá-
sa. Az érzelemmen-
tesen szakszerű meg-
nevezések erőtelje-
sebben érzékeltetik a 
cselekvés mechani-
kus brutalitását és a 
cselekvő elidegene-
dett érzéketlenségét, 
mint a ma már min-
dennapos trágár ki-
fejezések. 

Végeredményben e mai művek mai 
közérzetet fejeznek ki. Elfordulást, me-
nekülést a világ megélt és szüntelen „ré-
sen levő” embertelen borzalmai elől. 
Vajda László – Krasznahorkai László 
munkái (közéjuk tartozik a filmmé lett 
Sátántangó) nyomán – arra a belátásra 
jut: az író a kultúra válságának elemző-
je. Ám a kultúra az ember műve és vi-
lága – benne egyéni és tömegborzal-
makkal, népirtással –, innen csak egy 
lépés a kérdés: eredendően rossz az em-
ber, vagy csak egyes korokban? Ha már 
a filozófiánál tartunk – bár nem 
„szakfilozofálva” –, idézve Nietzsche 
több mint száz éve írott szavait: „a morál 
fokozatosan elpusztul: száz felvonásos nagy 
játék veszi kezdetét, a legfélelmetesebb, leg-
több kérdést felvető s talán legtöbb reményt 
hozó színjáték, mely a következő két évszá-
zadra vár”. (Túl a filozófián. Typotex Ki-
adó, 304  oldal, 3200 forint)

N. F. 



Az	alacsony	iskolai	végzettségeek	
foglalkoztatása az EU-ban

Az alsó középfokú végzettséggel (Az UNESCO, az 
OECD és az EUROSTAT által kidolgozott 5 fokozatú 
nemzetközi szabvány oktatási osztályozási rendszer sze-
rint az alsó középfokú  szint - 2-es - Magyarországon az 
általános iskola felső tagozatát, azaz a befejezett 8 általá-
nost jelenti) rendelkezők aránya a 25 és 65 év közötti né-
pességben az Európai Unió országai között nagy szóró-
dást mutat. A skála két végpontján a dél-európai orszá-
gok, illetve a volt szocialista országok állnak. Portugáli-
ában az alsó középfokú végzettségűek 60%-nál is 
nagyobb részesedése a magyarországinak 3,5-szerese, a 
litvániainak pedig közel 10-szerese. 

Kelet-Európában a szakképzettséggel nem rendelke-
zők esélyei a többiekhez képest csekélyek. Ezekben az 
országokban a foglalkoztatottsági viszonyokat erőtel-
jesen befolyásolja tehát az, hogy mekkora az alacso-
nyan iskolázottak aránya. Ez fontos tényezője annak, 
hogy a magyar foglalkoztatottság a legkedvezőtlenebb 
a térségben, és egész Európában is a legalacsonyabbak 
közé tartozik.

A nyugat-, észak- és különösen a dél-európai országok 
munkaképes népességében nagyobb arányban jelen levő 
alacsony képzettség azonban közel sem jelent akkora 
munkaerő-piaci és szegénységi kockázatot, mint a keleti 
blokkban. Portugáliában csak 5,9, Görögországban 9,4 
százalékpont a 25 és 65 év közötti alacsony képzettségűek 
hátránya a teljes azonos korú populációhoz képest a fog-
lalkoztatottságban. Ugyanez a lemaradás Szlovákiában 
38,2, Magyarországon 26,5 százalékpontot tesz ki. Az 
olló a mienkhez hasonlóan szélesre még az olyan magas 
technológiai színvonalon álló országokban sem nyílt, 
mint Hollandia, Dánia vagy Svédország. Ezek az álla-
mok módot találtak arra, hogy kevésbé képzett állampol-
gáraik munkaerő-piaci esélyeit közelítsék az átlagoshoz. 

Az alacsony képzettségűek foglalkoztatottságának 
megnyugtató rendezése minden ország érdeke akár a 
szociális rendszer tehermentesítése, akár a szolidaritás 
okán. Az unió tagállamaiban erre eddig a legjobb meg-
oldások kontinensünk déli és északi felén születtek. 

Az uniós országok közül a déliek azok, ahol a foglal-
koztatottak legnagyobb aránya dolgozik olyan kisvállal-
kozásokban, amelyek 20 főnél kevesebbet fog lalkoztat-
nak. Olaszországban ez az arány közel 60%. A délen ha-
gyományosan családi kisvállalkozások jobban motiváltak 
abban, hogy egy-egy családtag tudáshiányát, esetleg 

gyenge írni, olvasni vagy számolni tudását tolerálják, és 
olyan munkát találjanak számára, amelyben helyt is tud 
állni. 

Északon – ahol magas foglalkoztatási rátákat találunk 
nemcsak a teljes munkaképes populációban, de a kevésbé 
kvalifikáltak körében is – az ismeretek gyűjtése nem áll 
meg az iskoláskorban. A folyamatos tanulás, átképzés, a 
világ dolgairól való tájékozódás a mindennapi élet része, 
ami nem feltétlenül munkahelyi elvárások miatt történik, 
hanem gyakran pusztán az ismeretszerzés öröméért. Ez 
oka és egyben következménye is lehet annak, hogy 
erősebb a civilszféra, ami általánossá teszi különböző tár-
sadalmi státusú emberek sok szempontból is hasznos, 
rendszeres érintkezését. A szociáldemokrata (skandináv) 
típusú civil szféra fő területe ugyanis – mivel az állami 
gondoskodás magas szintje ezt lehetővé teszi – a szabadidő 
és a kultúra. Mindezek miatt valószínűsíthető, hogy a 
skandináv országok alacsonyan képzett munkavállalóinak 
az általános tájékozottsága jobb, ugyanakkor megszokták 
a folyamatos ismeretszerzést.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Így születik egy fekete lyuk

A déli égbolt Eridanus csillagképé-
ben óriási gammakitörést ész-

lelt, majd azonnal riasztotta a földi 
obszervatóriumokat 2012. október 
24-én a NASA Swift-űrtávcsöve. A 
Világegyetem peremén, tőlünk 11 
milliárd fényévre végbement 
GRB121024A-kitörés fényének na-
gyon pontos megfigyelésére azon-
ban egyedül az ESO chilei, Ataca-
ma-sivatagban lévő nagyon nagy táv-
csöve (VLT) volt képes: a fény polari-
zációjára vonatkozó adatainak 
elemzéséből a csillagászoknak sike-
rült rekonstruálni egy (csillag méretű) 
fekete lyuk születését. Az erről beszá-
moló cikk a Nature-ben jelent meg.

Az úgynevezett hosszú gammakitö-
rések (amelyek közé ez az esemény is 
sorolható) a Világegyetemben ismert 
legnagyobb energiájú és intenzitású 
folyamatok, amelyekben egyetlen má-
sodperc alatt több energia szabadul fel, 

is mód nyílhatott, hogy egymással ütközve 
anyagot cseréljenek (kilökött, illetve befo-
gott égitestek, töredékek formájában), raj-
tuk akár az élet építőköveivel, kezdetleges 
csíráival. Így ezeknek a csillagtestvéreknek 
a bolygói a Földön kívüli élet kutatásának 
kiemelt célpontjai lehetnek.”

Megtalálták a Nap
rég elveszett testvérét

Egy csillagászcsoportnak sikerült 
azonosítani a Nap első „testvérét” 

– azaz egy olyan csillagot, amely min-
den bizonnyal ugyanabban a por- és 
gázfelhőben született, ahol a mi Na-
punk. A felfedezés során alkalmazott 
eljárással a későbbiekben mód nyílhat 
további testvérek felkutatására, ami 
végül elvezethet a Nap eredeti születé-
si helyének és környezeti feltételeinek 
meghatározásához, illetve segíthet an-
nak megértésében, hogyan vált Nap-
rendszerünk életre alkalmassá. Az 
eredményről a kutatók az Astrophysical 
Journalben számoltak be.

„Amennyiben sikerül kiderítenünk, hogy 
Napunk a Tejútrendszer melyik részén, és 
milyen körülmények között  született, az 
segíthet későbbi fejlődésének megértésében 
– magyarázta a kutatócsoportot ve-
zető Ivan Ramirez, a Texas-i Egyetem 
(Austin) csillagásza. – Emellett annak is 
van némi (bár kicsiny, de nem nulla) esé-
lye, hogy a vele együtt született csillagok-
nak is vannak olyan bolygói, amelyeken 
van élet. Mivel ezek a csillagok és születő 
bolygóik eleinte egymással szorosabb kö-
zelségben voltak egy sűrű halmazban, arra 

A Nap most azonosított testvére, a 
HD 162826, tőlünk 110 fényévre, a 
Hercules csillagképben található, töme-
ge 15 százalékkal nagyobb a Napénál. 
Szabad szemmel nem, de már kisebb 
kézi távcsővel is látható, nem messze a 
ragyogó Vega csillagtól. 

mint amennyit több száz, a Naphoz 
hasonló csillag teljes 10 milliárd évnyi 
élettartama alatt kisugároz.

Az elmúlt évtizedben egyre több 
bizonyíték gyűlt össze arra vonat-
kozólag, hogy az elképesztő inten-

Balra fent (a): A szaggatott vonalakkal jelzett pontban a GRB121024A a VLT felvételén). A kép 

csalóka, nem tükrözi a robbanás ténylegesen elképesztQ intenzitását, mivel a forrás maga 
irdatlan, 11 milliárd fényévnyi távolságban van; (b): Fantáziakép a GRB121024A-ról: a fekete 

lyukká összeomló középpontból távozó jetek fénye cirkulárisan polarizált.

KÉP: NASA, GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/S. WIESSINGER

A HD 162826 helyzete az égbolton a fényes 

Vega közelében

KÉP: IVAN RAMIREZ/TIM JONES/MCDONALD 

OBSERVATORY

CYGNUS

LYRA

HERCULES

Vega

HD 162826
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A csillagászok nagy felbontású spekt-
roszkópiai megfigyelések, illetve a csil-
lagok pályájának követése alapján 30 je-
löltből választották ki a HD 162826-et, 
mint egyedüli lehetséges csillagtestvért, 
amelynek valamennyi jellemzője min-
den feltételnek megfelelt.

Bár a Nap első testvérének azono-
sítása sem lebecsülendő eredmény, 
Ramirez és munkatársai ennél 
becsvágyóbb célt tűztek maguk elé: 
olyan szempontrendszert („útikala-
uzt”) akarnak összeállítani, amely-
nek segítségével a kutatók könnyen 
eligazodnak majd az adatok hama-
rosan rájuk zúduló özönében, ame-
lyet például az ESA Gaia-missziója 
szolgáltat majd, amelynek feladata 
a Tejútrendszer eddigi legnagyobb és 
legrészletesebb 3D-s térképének el-
készítése. A Gaia milliárdnyi csillag 
pontos távolság- és pályaadatait rögzíti 
majd, nagyságrendekkel nőni fog a 
vizsgálható csllagok száma. Az adatok 
alapos szűrésére lesz szükség, hogy ebben 
eligazodjanak. Ehhez kulcsot a csillagok 
kémiai összetétele, illetve mozgásuk idő-
beli visszakövetése adhat, amely végül 
elvezethet a Nap (és testvérei) születési 
helyének pontos meghatározásához. 

(ScienceDaily)

Illustris:  
a Világegyetem filmje

Egy nemzetközi csillagász együtt-
működés keretében elkészült az első 

valóban realisztikus, de látványként is 
lélegzetelállító számítógépes szimulá-
ció a Világegyetem történetéről. Az 
Illustris a Világegyetem evolúciójának 

13 milliárd évét mutatja be egy 350 
millió fényév oldalélű kocka alkú tar-
tományban. A munkáról a kutatók a 
Nature-ben számoltak be. 

„Korábban nem létezett hasonló szimulá-

ció, amely képes lett volna egyidejűleg reprodu-
kálni a Világegyetem kis- és nagyléptékű fej-
lődését” – nyilatkozta Mark Vogelsberger, 
az Harvard-Smithsonian Asztrofizikai 
Központ kutatója, az Illustris kollaborá-
ció vezetője. Mint elmondta, a korábbi 
próbálkozásokat mind a futtatáshoz 
szükséges számítógépes kapacitás, mind 
a háttérben álló fizikai folyamatok össze-
tettsége erősen korlátozta. 

Az Illustris program kifejlesztése öt 
évet, futtatása 8000 párhuzamosan mű-
ködő proceszorral 3 hónapot vett igény-
be. (Átlagos asztali számítógéppel 2000 
évig tartott volna.) Videók az Illustris 
kollaboráció honlapján (http://www.
illustris-project.org/), illetve a YouTube-
on is láthatók: https://www.youtube.
com/watch?v=NjSFR40SY58 

A szimuláció 12 millió évvel a Nagy 
Bumm után indul, s mire a program 
eljut napjainkig, a modellezett térfo-
gatban már több mint 41 ezer, a ma-
ihoz nagyon hasonló galaxis (spirál, 
elliptikus és szabálytalan egyaránt) 
van. Megjelennek a nagyobb mére-
tű galaxishalmazok, valamint a Vi-
lágegyetem nagyléptékű szerkezetét 
alkotó kozmikus háló szálai és bubo-
rékjai. A finomabb részleteket mutató 
kisebb skálán a modell a galaxisokon 

belüli eloszlásokról (sötét- és világító 
anyag, hőmérséklet, elemek gyakori-
sága) is számot ad. „A program valójá-
ban olyan, mint egy időgép, amellyel előre 
és hátra is mozoghatunk az időben, mi-
közben bármikor megállhatunk, és rákö-
zelíthetünk a finomabb térbeli részletekre” 
– összegezte Vogelsberger. 

         (Harvard-Smithsonian Center 
for Astrophysics) 

zitású hosszú gammakitörések olyan 
óriáscsillagok összeomlásakor kelet-
keznek, amelyeknek a tömege több 
százszorosa lehet a Napénak, és se-
besen pörögnek a tengelyük körül. 
E két tényezőnek tulajdonítható, 
hogy életüket nem a szokványosabb 
szupernóva-robbanásban fejezik be, 
amely egy a csillag magjából kifelé 
terjedő radiális robbanás, hanem egy 
hatalmas plazmaörvényként, amely 
a lefolyóba örvénylő vízhez hason-
lóan egy fekete lyukban tűnik el. 
Eközben az örvénylés forgástengelye 
mentén két, egymással ellentétes irá-
nyú szűk, nagy energiájú anyagnya-
láb ( jet) keletkezik.

A sebesen pörgő csillag intenzív 
mágneses mezői eközben maguk is 
forognak a csillag forgástengelye 
körül, ez pedig hatással van az össze-
omlásból eredő fény polarizációjára 
is, amelyet az elméleti modellszámí-
tások szerint cirkulárisan polarizálttá 
tesz. Pontosan ezt a jóslatot sikerült 
most a VLT megfigyeléseivel igazol-
ni a GRB121024A-gammakitörés 
fényének polarizációjában. 

(ScienceDaily)

Állókép az Illustris szimulációból. 

A kékes-lila (háló)szálak a sötét anyag 

eloszlását mutatják.

 Kompozit kép az Illustris szimulációból: 

középpontjában a legnagyobb ma létezQ 
galaxishalmaz

A látható fény tartományában készült pillanatképeken baloldalt a mai galaxisok eloszlásáról 

készült Hubble felvétel, jobboldalt a szimuláció végén kifejlQdött állapot. Jól látható a kettQ 
közti nagyfokú hasonlóság. KÉPEK: NASA/ILLUSTRIS COLLABORATION
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 A vándorló madarakat az ille-
gális vadászat is fenyegeti az ele-
ve veszélyes és kihívásokkal teli 

útjukon. A Földközi-tenger mentén mindenre lőnek, ami re-
pül, ezért fogott össze a madarak elpusztítása ellen a BirdLife.

A költőhelyük és a téli pihenőjük közötti utat évente két-
szer megtevő madarak millióit az EU madarakra vonatkozó 
irányelve (Bird Directive) védi, rögzítve, hogy csak néhány faj 
vadászható, azok is meghatározott idősza-
kokban és módszerekkel. A földközi-ten-
geri térségben különösen gyakran sértik 
meg ezt az uniós szabályozást, ami az utób-
bi 40 évben hozzájárult a vándorló madarak 
populációjának számottevő csökkenéséhez.

A BirdLife olaszországi (LIPU), görög 
(HOS) és spanyol (SEO/BirdLife) partnere 
felismerte, hogy összehangolt fellépésre és 
közös megközelítésre van szükség a prob-
léma kezelésére, és létrehozta a közös Me-
nedék a vadon élő madaraknak elnevezésű LIFE+ programot. A 
projektnek az a célja, hogy megváltoztassa a helyi közösségek 
hozzáállását 3, a vándorlás szempontjából kritikus térségben: 
Sulcis környékén (Szardínia délkeleti része), a Jón-szigeteken 
(Görögország nyugati részén) és Spanyolország déli és keleti 
részén (Katalónia, Valencia és Délkelet-Aragónia). 

Ezeken a helyeken rendszeres és nagyarányú az uniós és 
helyi törvények védelme alatt álló fajok illegális elpusztítá-
sa, s veszélyben van a vándorló madarak költő populációjá-
nak fennmaradása is. Sajnálatos módon a helyi hatóságok 
hajlamosak szemet hunyni az orvvadászat fölött vagy – 
mint legutóbb – igyekeznek azt legalizálni.

A projekt keretében a három BirdLife-partner elindította 
az „Élni és élni hagyni” kampányt, amelynek keretében el 

akarják magyarázni, hogy a vándorló 
madaraknak joguk van a vándorláshoz, 
mivel ez meghatározó része az életcik-
lusuknak, s hogy a madarak illegális 
elpusztításának be kell fejeződnie. Nem 
kizárólag a kiválasztott térségekben tör-
ténnek a természetes környezetet sújtó 
bűncselekmények, ezért a szakemberek 
azon is dolgoznak, hogy tájékoztassák az 
embereket és igyekeznek bevonni őket a 
probléma megoldásába. Különféle helyi 

rendezvényeket szerveznek, amelyekkel a lakosokat és a dön-
téshozókat akarják elérni, továbbá utazó kiállítást hoznak létre 
Görögországban és Spanyolországban. A helyi iskolákban és 
műhelyekben igyekeznek tudatosítani a diákokban az illegális 
vadászat létezését és annak hatását a helyi és európai biológiai 
változatosságra.  (www.greenfo.hu) 
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MADÁRVÉDELMI ÖSSZEFOGÁS A MEDITERRÁNEUMBAN

Megtalálhatták Kolumbusz 
zászlóshajójának roncsait 

Több mint 500 évvel elsüllyedése 
után Haiti északi partjainál nagy 

valószínűséggel megtalálták Kolum-
busz első, Amerikát felfedező útja 
zászlóshajójának, a Santa Mariának 
roncsait. „Valamennyi földrajzi, víz 
alatti topográfiai és régészeti bizonyíték 
azt sugallja, hogy ezek Kolumbusz híres 
zászlóshajójának a maradványai” -- 
nyilatkozta Barry Clifford, az expedí-
ciót vezető neves búvárkutató.

A Santa Maria volt Kolumbusz első 
amerikai útjának zászlóshajója, a há-
rom hajóból álló flotilla legnagyobbi-

ka. A 15. század második felében épült 
Spanyolország északi, baszk tartomá-
nyában. Pontos méretéről, szerkezeté-
ről korabeli feljegyzések híján keveset 
tudunk. Nem jutott el az amerikai szá-
razföldig, 1492. december 25-én Haiti 
északi partjainál zátonynak sodródott, 
megtelt vízzel, s javíthatatlanná vált. 
Ezt felismerve Kolumbusz elrendelte 
a hajó faanyagának felhasználását egy 
erőd (neve: La Navidad, spanyolul Ka-
rácsony) építésére, ahol a legénység egy 
részét hátra kellett hagynia. 

A Santa Maria mostani azonosítását 
egy korábbi, még 2003-ban egy más 
régészcsoportok által végzett kutatások 
is nagyban elősegítették, amelyek során 
Kolumbusz szigeten hagyott legénysé-
ge erődjének nyomait keresték – nem 
messze attól a helytől, ahol tőlük függet-
lenül (s róluk mit sem tudva) Clifford és 
csapata éppen a partmenti vizek mélyén 
kutatott. Az erőd helyzetéről tudomást 
szerezve, és azt Kolumbusz naplójával 
egybevetve  Cliffordnak idén sike-
rült behatárolnia a Santa Maria ron-
csainak valószínű helyzetét, s ekkor 
derült ki, hogy az megegyezik egy 
évtizeddel korábbi kutatásaik helyszí-
nével, ahol számos fényképet is készí-
tettek, bár akkor nem ismerték fel a 
roncsok jelentőségét. 

Így összeállt a kép: a roncsnak az 
erődhöz viszonyított helyzete, a ten-
gerfenék topográfiája és a helyi víz-
áramlatok mind alátámasztják, hogy 
itt történhetett a Santa Maria feljegyzé-
sekben leírt balesete, s a fenéken szét-
szórt nehezékek összessége is nagyjából 
megfelelt a hajó feltételezett (pontosan 
nem ismert) méretének. 

A 2003-ban készült feljegyzések és 
fényképek újravizsgálása után Clifford 
és fia, Brandon már azzal a szándékkal 
indultak újra útnak, hogy még közvet-
lenebb bizonyítékokat keresnek a hajó 
azonosítására. Nagy reményeket fűztek 
például egy ott felfedezett ágyúhoz, 
amelynek típusa önmagában is per-
döntő lehetett volna. Sajnos a lelőhelyet 
időközben kincskeresők kifosztották, a 
2003-ban még lefényképezett tárgyak 
java része eltűnt. 

(Sci-News)

Kolumbusz partraszáll Amerikában

KÉP: L. PRANG & CO., BOSTON, 1893

Egy búvár a 2003-as expedícó során még ott 

talált ágyú méreteit veszi fel

KÉP: BRANDON CLIFFORD 
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ÖsztökélQ szócska. 24. Orra bukik. 26. PengetQ nélkül citerázik! 29. FelsQ-
Ausztria tartomány székhelye a Duna partján, itt élt internáltként életének 
utolsó szakaszában Batsányi János. 32. Milliliter, röv. 34. Német filmszínész 
(Erik, 1910–1983). 35. Az illetQ tulajdona. 38. Az einsteinium vegyjele.

A 17. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: RUCAÖRÖM; 
TANULJ FIAM, QSSEJT-NÖVÉNY LESZ BELQLED! A megfejtést beküldQk 
közül Gánóczky Anita – Kriska György: BogárnézQ vizsgálatok, növényvilág 
cím_ könyvét (Flaccus Kiadó) nyerte: Berkes Lajos (Zirc), Buckó Gábor (Sza-
bolcsveresmart)), Mendei Árpádné (Makó), Szelle ErnR (Veszprém) és Varga 
Andrásné (Tengeri). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 
A posta által visszaküldött könyvek a szerkesztQségben vehetQk át.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Jelentkezési határidQ: 2014. július 7.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak 2014. július 5-tQl. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

KERESZTREJTVÉNY

Klein Ágnes Utak a kétnyelv_séghez cím_ kötetét a Tinta Könyvkiadó jelen-
tette meg a Könyvfesztiválra. A szerzQ legbehatóbban a rejtvényünkben 
föladott hazai népcsoportnak az iskola elQtti nyelvelsajátításával foglalkozik. 
A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, június 3-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
egy 90 éve született (és 5 esztendeje elhunyt), Széchenyi-díjas irodalom-, 
m_velQdés- és tudománytörténész nevét adják. A név megfejtQi között az 
Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés elsR része. 12. Kismamák óvása az állam 
által. 13. ... Brynner; néhai USA-beli színész. 14. Sveriges Television (a svéd 
állami televízió), röv. 15. Libahang. 16. A -nak ragpárja. 17. Liszttisztító esz-
köz. 19. Lángol. 20. A megfejtés harmadik része. 21. Az észak-amerikai 
indiánok istene. 23. Spartacus Vitorlásegylet, röv. 25. Van ott számára elég 
hely. 27. A végén kih_l! 28. A tallium vegyjele. 30. ... Šik; Svájcban is élt cseh 
közgazdász (1919–2004). 31. NQstény sertés, tájszóval. 33. Fájdalmában 
kQvé vált anya az ógörög legendákban. 35. Zúdulás. 36. West ...; London 
nyugati része. 37. Réteg hevített acél felületén. 39. Megint a közepén!

FÜGGQLEGES: 1. A tantál vegyjele. 2. Karélföldi tó. 3. Üreg. 4. A Hingol mel-
lékfolyója Pakisztánban. 5. Zavarban van! 6. ÉpítQkQként is használt, likacsos 
szerkezet_ ásvány; tavertinó. 7. ... Marton; kortárs zeneszerzQ, heged_m_vész. 
8. USA-beli olajmilliárdos, m_gy_jtQ (Paul, 1892–1976). 9. Nyél páros bet_i. 10. 
Elektroencefalográfia, röv. 11. Rajongva szeret. 16. A megfejtés második 
része. 17. Csendes városi területrQl való. 18. Érc, latinul. 20. Az utcára hajít. 22. 

A TIT Budapesti Planetárium idén is indít 1 hetes csillagá-
szati tábort 8-14 éves gyermekeknek. A táborban a gyerekek 
a csillagászat, a fizika és a matematika világába nyerhetnek 
betekintést játékos interaktív formában. 

Időpont: 2014. június 23-27. (5 nap)
Helyszín: TIT Budapesti Planetárium, Budapest. X. ker. 

Népliget
Részvételi díj: 18 900.- Ft (A részvételi díj tartalmazza a 

kiállítások és múzeumok belépődíjait, illetve a napi há-
romszori étkezést. Az étkezéssel kapcsolatos speciális igé-
nyeket kérjük, jelezzék előre.)

Programok: 
- interaktív csillagászati programok
- csillagászati előadások
- vetélkedők, csapatjátékok
- kirándulások: MTA Konkoly-Thege Miklós Csilla-

gászati Kutatóintézet, TIT Uránia Csillagvizsgáló, 
Természettudományi Múzeum

Jelentkezés: Jelentkezni, valamint bővebb információkat 
kérni a 06-1-263-1811 (H-Cs 8.00-17.00, P 8.00-14.00) te-
lefonszámon vagy a planetarium@planetarium.hu e-mail 
címen lehet. 

Jelentkezési határidő: 2014. június 16.

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Nyári napközis csillagászati tábor 
a Planetáriumban



670   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/21

Merészebb, mint a festé-
szet – A modern magyar 
kereskedelmi plakát 
1924-1942 címmel nyílt ki-
állítás az Iparművészeti Mú-
zeumban, mely július 27-ig 
várja az érdeklődőket. 

A két világháború közötti 
magyar plakátművészet re-
mekeiből összeállított repre-
zentatív válogatást – spa-
nyolországi bemutatkozását 
követően – először az Ipar-
művészeti Múzeumban lát-

hatja a hazai közönség. A kiállítás az Országos Széchényi 
Könyvtár gyűjteményéből 102 művészi plakátot vonultat 
fel, amely ezúttal kiegészül az Iparművészeti Múzeum sa-
ját anyagával, illetve köz- és ma gángyűjteményekből 
származó kisnyomtatványokkal és tárgyi emlékekkel. A 
tárlat a kereskedelmi grafika 1924 után bekövetkezett ra-
dikális megújulására koncentrál. Ekkortól érvényesülnek 
a Bauhaus és a konstruktivizmus modern tervezési elvei a 
magyar alkalmazott grafikában az emigrációból hazatérő 
Kassák Lajos, Bortnyik Sándor és Berény Róbert közvetíté-
sével. Az ő ismert neveik mellett a tárlat nyomán újabb 
fontos alkotók kerülhetnek be a köztudatba, mint Irsai Ist-
ván, Csemiczky Tihamér, Radó György vagy a Macskássy-
testvérek.

Az alföldi festészetről, hagyo-
mányhűségről mesélnek azok a 
képek, melyek az Alföld – 
Nem pusztán táj című tárla-
ton láthatók a debreceni 

MODEM-ben. A kiállítás – mely mottója akár az egyre 
jobban terjedő, a helyi közönséget városnéző programra 
invitáló jelszó is lehetne: légy turista otthon – az ország 
legnagyobb tájegysége, számos sztereotípia talaja, a 
Debrecennek is helyet adó Alföld és a képzőművészet 
kapcsolatából mutat be 
fejezeteket egyedülál-
ló, különleges váloga-
tást tárva az érdeklő-
dők elé.

A több mint száz 
munkát felvonultató, 
nagyszabású tárlat cél-
ja kettős: egyrészt a 
magyar képzőművészet jelentős alkotásain keresztül a 
helyi kultúra szellemi gyökereit, a társadalmi változások 
nyomait keresi, másrészt a látogató tájhoz fűződő sze-
mélyes viszonyára is rákérdez. 

A tárlat első szekciója az Alföldet szimbólumként jele-
níti meg – azt a korszakot, amikor a tájegység a nemze-

ÉT-IRÁNYTd 
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ti identitás és egy vágyott idilli világ terévé vált. Itt sze-
repel például Markó Károly emblematikus alkotása, az 
1853-ban készült Magyar alföldi táj gémeskúttal. A má-
sodik szekcióban a szimbolikus tájat az életműveket ins-
piráló konkrét táj váltja fel, míg a harmadik rész az 1945 
után főként Hódmezővásárhelyhez kötődő „alföldi fes-
tők” műveiből válogat. A szeptember 21-ig látható 
tárlatot az emblematikus festmények mellett több, alföl-
di tematikájú film is színesíti.

Palimpszéria – Kik va-
gyunk? címmel Budapesten a 
Tat Contemporary Art 
Galleryben nyílt kiállítása Tóth 
Veronika és Tomcsik Judit kép-
zőművészeknek. A tárlat címé-
nek értelmet adó palimpszeszt 
kifejezés az irodalomtudo-
mányból lehet ismerős: olyan 
ókori és középkori kéziratok-
nak volt a neve, amikről felüle-

tüket gondosan lekapargatva eltüntették az eredeti írást 
és új szöveget róttak rájuk. Ezek az iratok azonban a 
kezdetleges technikák miatt minden igyekezetük elle-
nére sem hagyták elkallódni a múltat.

Tomcsik Judit önismeret-fejlesztő képein a palimpszeszt 
az emberi psziché rendezőelve. Az ember önvédelemből 
magára vont fátylak és maszkok alatt rejtegeti valódi én-
jét, ám az át- meg átsejlik a burkán; elárulja egy-egy te-
kintet vagy grimasz.

Tóth Veronika nőies és törékeny szobrai rétegek által 
nyernek formát: a szobrásznő leheletfinom természetes 
anyagokat illeszt egymáshoz – virágszirmokat, levele-
ket, lágy és fás szárú növényeket –, majd azokat termé-
szetes ragasztóanyagokkal, például gyantával rögzíti. A 
különös tárlat június 29-ig tart nyitva.

A 175 éves Budapesti Vi-
dámpark végleges bezárása 
előtt neves fotóművészek 
heteken keresztül kamerá-
jukkal kísérték a népszerű 
szórakoztatóhely utolsó hó-

napjainak eseményeit. Ennek az időszaknak a kereszt-
metszete a Volt egyszer egy vidámpark című kiállí-
tás, amely bemutatja a régi rekvizitumok mellett a mai 
kor modern játékait is, fűszerezve a látogatók felhőtlen 
kikapcsolódásának képeivel.

A képek egyrészt „ezerszer látott pillanatokat ábrázol-
nak, színes, lendületes vidám jeleneteket, kacagást, sikí-
tozást, elmosódottan pörgő, suhanó, önfeledt embereket 
röptető csodamasinákat”, másrészt a Vidámpark másik 
arcát, mely „málladozó, magára hagyott, szúette szelete 
a múltnak” – írja Trencsényi Zoltán. A fotókkal június 
1-ig nosztalgiázhatunk.

Kinyomtatva

Vidám emlékek

Kétszáz év a pusztán

Gondosan eltüntetve
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A	pókvilág	hamupipWkéi
Mutasd a lábad, megmondom ki 
vagy! Ezzel a mondattal állhatunk 
neki annak, hogy egy óriás gnóm-
pókot azonosítsunk. Mivel a család 
tagjainak testfelépítése változatos és 
nagyon hasonlítanak a közeli rokon 
családokéra, ezért teljes biztonság-
gal csak a „lábfejek” mikroszkópos 
vizsgálatával bizonyosodhatunk 
meg arról, hogy egy adott faj ebbe a 
családba tartozik – akárcsak a mese-
beli herceg, aki így találta meg Ha-
mupipőkét. 

A	modern	emberi	viselkedés	
tükre
A régészet által kutatott korszakok 
közül az őskőkor a leghosszabb. 
Közel 2,5 millió évet ölel át, s a vé-
ge az utolsó eljegesedés elmúltával, 
nagyjából Kr. e. 8 ezer tájékával 
esik egybe.

Az	ízek	kémiája
Az MTA Természettudományi 
Kutatóközpont „AKI Kíváncsi 
Kémikus” kutatótáborában a diá-
kok számos érdekes témával foglal-
kozhatnak, kísérletezhetnek, meg-
ismerhetik a modern kutatás esz-
közeit. Cikkünk diákszerzői a fű-
szernövények és gyógynövények 
világában mélyedhettek el.

A hátlapon
Mocsári teknős

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővé-
delmi Szakosztálya a 2014-es év hüllő-
jéül a mocsári teknőst választotta.

A mocsári teknős (Emys orbicularis), 
hazánk egyetlen őshonos teknősfaja 
vízben élő, ragadozó hüllő. Testalakja, 
páncélja ennek megfelelően áramvona-
las, lábujjai között úszóhártya feszül; 
egyebek között ezek a bélyegek külön-
böztetik meg az állatkereskedésben 
gyakran kapható különféle szárazföldi, 
többnyire növényevő teknősfajoktól, 
amelyek hátpáncélja magas és dombo-
rú, lábuk rövid és tömzsi. Bár a mocsári 
teknős Magyarországon sokfelé elter-
jedt, állományai mégis veszélybe kerül-
hetnek nemcsak a természetes vizes 
élőhelyek csökkenése, elszigetelődése 
folytán, hanem az idegenhonos, agresz-
szív teknősfajok gondatlanul elenge-
dett példányai révén is.

Hátlapunkon a mocsári teknősnek 
Méhely Lajos által festett akvarellje lát-
ható. Méhely Lajos (1862–1953) a szá-
zadforduló egyik legnagyobb magyar 
zoológus gondolkodója volt, aki 1896-
ban hatalmas, összefoglaló jellegű tudo-
mányos munkát írt az akkori Magyar-
ország hüllőfaunájáról. Az MTA 1897-
ben a 666 oldalas kéziratot és a hozzá-
tartozó 29 festményt Bézsán-díjjal 
jutalmazta. A könyv kiadását eleinte 
anyagi okok akadályozták, később az I. 
világháború. A Természettudományi 
Társulat népszerűsítő kiadvány céljából 
1914-ben megegyezett Méhelyvel, 
hogy az addig elkészült festményekről 
egyenként 2500 példány kőnyomatú 
sokszorosítást készíttet a frankfurti 
Werner und Winter céggel. Az 500 el-
ső litográfián felüli utánnyomásokat 
(körülbelül 70 ezer lapot) a frankfurti 
cég 1924-ben le is szállította a budapesti 
Természettudományi Társulatnak, a 
kiadvány azonban soha nem jelent meg. 
A szöveg kéziratát az ELTE Levéltára, 
a színes táblákat a Magyar Természet-
tudományi Múzeum őrzi.

KORSÓS ZOLTÁN
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