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Búcsúzni kényszerülünk lapunk Tudományos Tanácsadó 
Testületének meghatározó tagjától, Roska Tamás akadémi-
kustól. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai és Bionikai Kará-
nak alapító dékánja, a celluláris hullámszámí-
tógép architektúrájának megalkotója 74 éves 
korában hunyt el.

A hazai bionikai képzés megteremtője egy 
fiatal és egyre dinamikusabban fejlődő tudo-
mányág meghonosítója volt hazánkban. Mo-
dern szemléletmódjával, kiváló szervezői és ta-
nári adottságaival a tudományterületén fiata-
lok generációit indította el a világszínvonalú 
kutatómunka felé. A legújabb eredmények 
gyakorlati felsőoktatási megvalósításáért dolgozott, leg-
utóbb például a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a 
Semmelweis Egyetem együttműködésével létrejövő Bionikai 
Innovációs Központ  – melynek létrehozásáról 2012-ben dön-
tött a magyar kormány – megálmodója és kezdeményezője 
volt. Ennek a központnak az általa egyértelműen kijelölt 

célja, hogy megteremtse, vezérelje és katalizálja az informa-
tika és a biológia határán most alakuló tudományág, a 
bionika hazai innovációs hálózatának kialakulását és sikeres 
működését.

Tudományos tevékenységét számos hazai és nemzetközi 
díjjal ismerték el. A nemlineáris dinamika, a mesterséges 

neurális áramkörök és az analogikai celluláris 
hullámszámítógépek, újabban pedig a sok ezer 
processzoros celluláris hullámszámítógépek 
problémáival foglalkozott.

Bár speciális tudományterületén úttörő munkát 
végzett, így eredményeinek a megismertetése a 
nagyközönség számára akár nehéz is lehetett vol-
na, ám Roska Tamás interjúiban, előadásaiban a 
legszemléletesebben fogalmazó ismeretterjesztő 
kutatók közé tartozott. Jó szemmel választotta ki 
munkatársai közül azokat is, akiket – fiatal, új 
szerzőkként – lapunk cikkírói közé javasolt.

Azok közé tartozott, akiknek nem kellett tanácsként hosz-
szú iránymutatásokat megfogalmazniuk: egy-egy bátorító 
ötlettel, vagy akár biztató mosollyal is utat mutatott, önbi-
zalmat adott a kollégáinak éppúgy, mint a tudománynép-
szerűsítő újságírónak. Emlékét ezzel a mosollyal őrizzük.

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!



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
F: Lili nem elégedett, A: 
Irén nem elégedett, X: Lili 
nem elégedett, N: Zoli nem 
elégedett.

ERPSÍTÉS:

HAJRÁ: I
Atlantis – Bergengócia 2:1 
és 1:1
Atlantis – Lemuria 1:0 
és 0:0
Bergengócia – Lemuria 2:0 
és 3:0

Mivel két gól nélküli eredmény 
nem volt, Atlantis a 4 rúgott 
góljávalcsakkettQtkaphatott.
Akapottgólokszámaugyanaz,
mintarúgottaké,teháta
maradék 7 gólt Bergengócia 
csapatalötte,akapott9gólon
osztozvaLemurával.Atlantis
4:2-es gólaránya a négy 
mérközésére2:1,1:1,1:0és
0:0eredményeketad,hisznem
vesztettegyszersemsellene
a két gólt Bergengócia rúgta. 
TehátazAtlantis–Bergengócia
mérközések2:1-esAtlantis
gyQzelemmelés1:1-es
döntetlenrevégzQdtek,az
Atlantis – Lemuria meccsek 
meg 1:0 és 0:0. Bergengócia 
rúgott két gólt Atlantisnak 
és5-ötLemuriának.A
Bergengócia – Lemuria 
meccsekenazösszesített
eredmény, 5:0 csak 2:0 és 3:0 
módonlehetséges.
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bemutatott fejtörQk megoldása:
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Egy hárombet_s értelmes szót keresünk,
amelyik mind az elsQ,mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot

Melyik szám illik a kérdQjel helyére? 

Melyik illik legkevésbé a többihez?
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	 Föld	mérete	
gyémántcsillag

 Egy amerikai 
csil lagászcsoport 
felfedezte galaxi-
sunk eddig ismert 
leghűvösebb, leg-
halványabb fehér 
törpéjét. A haj-

danvolt csillag ma radványa mostanra 
már annyira kihűlt, hogy benne a szén 
kikristályosodott, s így lényegében egy 
Föld méretű óriási gyémántot képez. 
Felfedezésükről a kutatók az Astro-
physical Journalben számoltak be.

„Ez egy igen figyelemreméltó objek-
tum – nyilatkozta David Kaplan, a 
Wisconsin-Milwaukee Egyetem csil-
lagászprofesszora, a kutatócsoport ve-
zetője. – Bár feltehetőleg egyáltalán nem 
ritka, de az ennyire kihűlt, halvány csillag-
maradványokat nagyon nehéz megtalálni.” 

Kaplan és munkatársai a kivételesen 
hűvös fehér törpére a Nemzeti Rádió-
csillagászati Obszervatórium (NRAO) 
Green Bank-i távcsöve (GBT) és a na-
gyon hosszú bázisvonalú (rádiótávcső) 
hálózat (VLBA), továbbá több más 
földi távcső megfigyelései segítségével 

bukkantak rá. A felfedezés alapvetően 
annak köszönhető, hogy a fehér tör-
pe egy kettős rendszer tagja: társa egy 
pulzár, amelynek már korábban a nyo-
mára akadtak. 

A fehér törpék a Napunkhoz hasonló 
csillagok rendkívül sűrű végállapotai: a 
csillag magja, miután a külső rétegeket 
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T ledobta magáról, gravitációsan egy 

nagyjából Föld méretű objektummá 
omlik össze. A túlnyomórészt szenet és 
oxigént tartalmazó mag ezután lassan, 
évmilliárdokon keresztül egyre csak 
hűl, s eközben fénye fokozatosan gyen-
gül. A most felfedezett fehér törpe va-
lószínűleg egyidős a Tejútrendszerrel, 
azaz közelítőleg 11 milliárd éves.

A pulzárok sebesen pörgő neut-
roncsillagok, szupernóvaként szét-
robbant nagy tömegű csillagok 
szupersűrű maradványai. Erőtel-
jes mágneses terük van, mágneses 
tengelyük mentén két, egymással 
ellentétes irányú szűk nyalábban 
elektromágneses sugárzást (rádió- és 
röntgenhullámokat) bocsátanak ki. 
Amennyiben a mágneses- és a for-
gástengely nem esik egybe, ezek a 
sugárzásnyalábok a világítótornyok 
körbeforgó fénykévéihez hasonlóan 
pásztáznak körbe az űrben, amit a 
Földről pulzáló jelként észlelünk. (Eb-
ből ered az elnevezésük.)

A kettős rendszer pulzár tagja a 
PSR J2222-0137, amely már régebb 
óta ismert volt. Korábbi megfigyelé-
sek feltárták, hogy másodpercenként 
több mint 30-szor fordul körbe, és 

van egy hozzá közeli, gravitációsan 
kötött kísérője, amely vagy szintén 
egy neutroncsillag vagy egy szokat-
lanul hűvös fehér törpe lehet. Egymás 
körüli keringési idejük 2,45 földi nap.

Amikor később a pulzárt a VLBA-
val egy hosszabb, kétéves perióduson 
keresztül megfigyelték, sikerült meg-

állapítani, hogy az a Vízöntő (Aquarius) 
csillagkép irányában, tőlünk 900 fény-
évre található. Ez kritikus adat volt 
azoknak a modelleknek a pontosításá-
hoz, amelyekkel a pulzár jeleinek a kí-
sérő objektum gravitációs hatása miatti 
időkésését számították ki. 

Einstein általános relativitáselméletete 
szerint ugyanis a kísérő tömege maga 
körül meggörbíti („behorpasztja”) a 
téridőt, ezért amikor a pulzár (tőlünk 
nézve) a kísérő „mögé” kerül, jelei 
némi késést szenvednek. A késés pon-
tos értékéből meghatározható a két ob-
jektum pályáinak térbeli elhelyezkedé-
se, és a két égitest tömege. Így a pulzár 
tömegére a Nap tömegének 1,2-sze-
rese, kísérőjéére pedig 1,05-szorosa 
adódott. A pályák egymáshoz képesti 
rendezett, szabályos elhelyezkedése 
pedig határozottan azt jelezte, hogy a 
pulzár kísérője nem lehet egy másik 
neutroncsillag: két szupernóva-robba-
nás ugyanis jobban szétzilálta volna a 
bináris rendszert. 

Pontosan ismerve a kísérő – immár 
feltételezhetően egy fehér törpe – tá-
volságát, kiszámítható, milyen fényes-
nek látszana a csillag a Földről a lát-
ható és az infravörös tartományban. 
E számítások alapján a csillagászok 
úgy vélték, földi távcsövekkel képe-
sek lesznek észlelni őket. Ám ebben 
mind a chilei Déli Asztrofizikai Kutató 
(Astrophysical Research: SOAR) táv-
cső, mind a hawaii 10 méteres Keck-
távcső kudarcot vallott. 

Az adatokból kiderült, hogy a pulzár 
kísérője mintegy 100-szor halványabb, 
mint a pulzárok kísérőiként eddig is-
mert átlagos fehér törpék, de fénye 
még a leghalványabb ismert fehér tör-
pénél is 10-szer gyengébb. Vagyis ha a 
pulzár kísérője valóban egy fehér törpe 
– márpedig minden jel erre mutatott –, 
akkor annak extrém hűvösnek kell len-
nie: a kutatók számításai szerint 3000 
kelvinnél (2700 Celsius-foknál) nem 
lehet melegebb. (A Nap felszíni hőmér-
séklete ennek mintegy kétszerese.) 

A csillagászok úgy vélik, hogy egy 
ennyire kihűlt csillagmaradványban a 
szén, amely a fehér törpe anyagának 
egyik fő összetevője, a gyémántéhoz 
hasonló szerkezetben kristályosodha-
tott ki. A most felfedezettel közel azo-
nos korú, nagyon idős (11 milliárd éves 
körüli) fehér törpék között még nagyon 
sok ilyen lehet, bár észlelésük halvány 
fényük miatt meglehetősen nehézkes. 
Forrás: public.nrao.edu/news/pressreleases/cold-
white-dwarf 

Fantáziakép a PSR J2222-0137 pulzárt kísérQ rendkívül h_vös és halvány fehér törpérQl 
KÉP: B. SAXTON (NRAO/AUI/NSF)
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amelyeket az agy a gyengébben 
működő területek kiváltására erő-
teljesebben működtet. Mint mond-
ta, a szakemberek és a szülők fel-
adata azoknak a folyamatoknak a 

megerősítése, amelyek segítségével 
az olvasási nehézséggel élő gyermek 
hatékonyan leküzdheti hátrányát. 
„A kutatók megengedhetik ma-
guknak, hogy átlagokat vonjanak, 
a gyakorló szakemberek számára 
azonban az adott gyermek egyedi 
profilja kell, hogy a terápia legfon-
tosabb szempontja legyen.”

Tóth Dénes, az MTA TTK Agyi 
Képalkotó Központ Neurokognitív 
Fejlődés kutatócsoportjának mun-
katársa a modern kognitív pszicho-
lógiai és idegtudományi kutatások 
módszertanáról és eredményeiről 
tartott beszámolót. Mint mondta, 
a szószintű olvasás fejlődését a bá-
zisképességek (pl. beszédhangok-
hoz való tudatos hozzáférés, vagy 
a betűk és hangok gyors, automa-

tikus megnevezése) jobban meg-
határozzák az olyan általánosabb 
képességeknél, mint a nyelvi intel-
ligencia vagy emlékezet. Mivel a 
kilencvenes évekig az eredmények 
főleg angol nyelvterületre vonat-
koztak, fontos kérdés, hogy vajon 
a többi nyelv szabályait alkalmazó 
tanulókra is ezek a megállapítások 
érvényesek-e. A legújabb nemzet-
közi együttműködésben végzett 
kutatások szerint ez a mintázat ál-
talánosságban igaz az alfabetikus 
írásrendszerű nyelvekre, így a ma-
gyarra is. 

A pszichológiai kutatások mellett 
az idegtudományi vizsgálatok is 
egyre jelentősebbek.

Svájci kutatók azt találták, hogy 
a diszlexia óvodáskorban (tehát az 
olvasástanulást megelőzően) jobban 
előrejelezhető a beszédhang-feldol-
gozás bizonyos speciális agyi jelei 
alapján, mint a hagyományos tesz-
tekkel. Egy másik, közel két évti-
zede folyó finn vizsgálat alapján a 
diszlexiára jellemző atipikus ideg-
rendszeri működés már csecsemő-
korban is kimutatható volt. Sajnos 
a terápiára egyelőre nincs biztos re-
cept, a kizárólag nyelvi fejlesztésre 
épülő módszerek sem működnek 
minden diszlexiásnál. Ezzel össze-
függésben Tóth Dénes az alap- és 
alkalmazott kutatás egymásra épü-
lésének érdekes példáját említette: 
egyes alapkutatási eredmények már 
korábban felvetették a vizuális fi-
gyelem érintettségét a diszlexiások-
nál. Francheschini és munkatársai 
tavaly publikált vizsgálataikban azt 
találták, hogy a sokat szidott szá-
mítógépes akciójátékok – a vizuális 
figyelem fejlesztése révén – egyes 
diszlexiás tanulóknál kifejezetten 
javítják az olvasási teljesítményt. 
Sőt, egy más jellegű, de szintén e 
képességet gyakoroltató kutatócso-
port kimutatta, hogy a módszer 
hatása idegrendszeri szinten is érvé-
nyesül.

A várakozások szerint néhány hó-
nap múlva megjelenik egy hiány-
pótló, diagnosztikai kézikönyv a sa-
játos nevelési igény megállapítására, 
amely a legkorszerűbb kutatási ered-
mények és nemzetközi iránymutatá-
sok integrálásával segíti a szakembe-
reket e meglehetősen nehezen meg-
határozható részképesség-csökkenés 
felismerésében. 

Kővágó AngélA

	 Zerzavaros	ABC

„Legalább egy előadás erejéig 
szokjanak le a kollégák arról, 
hogy azt gondolják, a diszle-
xia hátterében egyetlen agyi 
struktúra elváltozása áll” – kér-
te Csépe Valéria akadémikus a 
Magyar Gyógypedagógusok 
Egyesülete, a Magyar Logo-

pédusok Szakmai Szövetsége, va-
lamint az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar által szerve-
zett konferencián. 

A Zűrzavar az írott nyelvi zavar 
körül címmel tartott tanácskozáson 
a megismerő rendszert érintő agyi 
hálózatok komplex eltéréseként de-
finiálható diszlexiával kapcsolatos 
legújabb kutatási eredményeket is-
mertették. Egy 2013-ban publikált 
tanulmány szerint az olvasás gya-
korlása során alakul ki két úgy-
nevezett „olvasási út”, két olyan 
idegkapcsolati rendszer az agyban, 
amelynek végső összehangolása és 
hálózatba szervezése jelenti a folyé-
kony olvasás rutinszerű készségét. 
A vizsgálatok kimutatták, kilenc-
éves diszlexiásoknál hiányoznak 
ezek a diffúziós tenzor képalko-
tás (DTI), és a rostkövetés ( fiber 
tracking) segítségével megfigyelhe-
tő integratív idegpályák. A jelen-
ségnek azonban vélhetően nem ez 
az egyetlen oka, „mivel az olvasás 
szinte megszállja az agyat, és meg-
változtatja annak működését” – 
mondta Csépe Valéria.  

„Az induló képességrendszer 
és ennek kibontakozása a külön-
böző tevékenységek formájában, 
amelyre aztán ráépítjük a készsé-
get és a tudást, mind dinamiku-
san kölcsönhatnak egymással és az 
agy szerkezetével. A diszlexiának 
azonban ez a kognitív dinamikája 
meglehetősen aspecifikus, kiala-
kul a zavaroknak és a kompen-
zációknak egy sajátos rendszere 
és ennek komplexitása az életkor 
előrehaladtával növekszik”. Vagyis 
a diszlexia nem egy „stagnáló álla-
pot”, hanem az idő múlásával vál-
tozik, mivel az agyat érő hatások 
következtében változik a struktúra, 
amelynek talaján létrejött. Az MTA 
Kognitív Idegtudományi és Pszi-
chológiai Intézetének professzora 
azt is kiemelte, azokban a kompen-
zációs mechanizmusokban is jelen-
tős egyedi különbségek lehetnek, 

ID
E
G
T
U
D
O
M
Á
N
Y



838   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/27

Különös módon az ember az 
egyetlen faj a földi élővilág-
ban, amely a természettudo-

mányok – fizika, kémia, biológia 
stb. – művelésére képes. De vajon 
honnan ered ez a képességünk, mi-
közben más fajok képtelenek erre? 
Egyes intelligens állatfajok, mint a 
varjak, kutyák, csimpánzok össze-
tett gondolati modelleket alkotnak 
és tesztelnek a gyakorlatban, a 
jákópapagájok pedig elvont, egzakt 
fogalmak használatára is képesek. E 
képességek azonban sokkal fejletteb-
bekké váltak az embernél, sőt, talán 
már a korai emberelődöknél. Ennek 
evolúciós okaira a közelmúltban kü-
lönös magyarázattal állt elő A termé-
szettudomány eredete című, ingyene-
sen letölthető könyvében (http://

T E R M É S Z E T T U D O M Á N YO S  G O N D O L KO D Á S

A NYOMOLVASÁS 
MdVÉSZETE

A	természettudomány	mevelése	különös	emberi	gondolkodásmódot	kíván	meg.	Lényege,	hogy	gon-

dolati	modelleket,	hipotéziseket	állítunk	fel	a	világ	dolgainak	ok-okozati	összefüggéseirWl,	majd	ezek	
ellenWrizhetW	következményeit	összevetjük	a	természetben	megfigyelt	tényekkel.	Eközben	belátható,	

ellenWrzött	elvek	alapján	meködW	metodikákat	használunk.

www.cybertracker.org/science/
books) Louis Liebenberg, aki maga is 
amatőr kutató.

Liebenberg elmélete arról szól, hogy 
miként vált az ember adatgyűjtő, do-
kumentáló, hipotézisalkotó és -tesztelő 
fajjá. Amint könyvéből is sugárzik, a 
szerző maga is hivatásos nyomolvasó, 
aki a busman gúnynéven is ismert dél-
afrikai szan törzs írástudatlan vadásza-
itól tanulta a mesterséget, nem csoda, 
ha elmélete esetleg kissé elfogult e té-
ren. Szerinte a korai emberelődök 
nyomolvasó vadászati módja szelektál-
ta fajunkat e képességre. Meghökken-
tő érvei és néhány ellenérv az alábbiak-
ban foglalható össze.  

Az esőerdei élőhelyről kiszoruló, és a 
szavannán megtelepedő emberelődök 
új vadászati módra tértek át. A komp-

lex csapda- és 
fegyvertechnoló-
giák híján, kezdet-
ben még kutya 
nélkül, nyílt tere-
pen vadászó eleink 
úgy ejtették zsák-
mányul a nagyva-
dat, hogy utána 
szaladtak. A szan 
törzs vadászai ma 
is tudnak úgy 
nagyvadat – pél-
dául nagy kudut  
– ejteni, hogy azt 
4-6 órán át futva 
üldözik a verőfé-
nyes déli órákban. 
Ilyenkor a vad elő-
ször a láthatáron 
túlra menekül, 
hogy egy fa árnyé-
kában újra hűsölni 
tudjon. Azonban a 

nyomában szaladó vadászok kiugraszt-
ják és újra a tűző napon üldözik, mielőtt 
még a vad kellően lehűthette volna tes-
tét. Az emberi test jobban izzad, jobban 
hűl, mert szőrzetét nagyrészt elvesztet-
te, és az emberek vizet is vihetnek ma-
gukkal például egy lenyúzott állatbőr-
ben. A forróságban tehát az ember job-
ban bírja az állóképességi futást (ma már 
egy sportágat nevezne k így), mint a 
nagyvadak. Az üldözött vad végül ösz-
szerogyik és a hősokktól elpusztul.    

Az elképzelés, hogy ez a vadászati 
mód szelekciós nyomást gyakorolt őse-
inkre, több talányos kérdésre is új vá-
laszt kínál. Az emberi anatómiát, pél-
dául lábaink felépítését kétségkívül 
minden más főemlősénél jobban alakí-
totta a hosszú távú futáshoz való alkal-
mazkodás, ugyanakkor kevéssé értjük, 
hogy az emberelődök mikor és miért 
veszítették el a testüket borító szőrzetet.

Pseink tehát képesek lehettek pusz-
ta kézzel is nagyvadakat zsákmá-

nyolni, ha utánuk szaladtak. Csak-
hogy eközben újra meg újra szem elől 
tévesztették a kiszemelt vadat, ezért 
azt csak a nyomokat követve tudták 
kitartóan üldözni. A nyomok viszont 
gyakran kereszteződnek más egye-
dek nyomaival, és ha a vadász ösz-
szekeveri azokat, akkor valamelyik 
kipihent állat után eredhet, ami biz-
tos kudarcot ígér. Szemben más 
emlős ragadozókkal, mi nem szag-
nyomokat követünk, amelyek köz-
vetlen a zsákmány testéből szárma-
zó kémiai ingerek, hanem vizuális 
nyomokat, melyek elvont, kicsiny, 
képi szimbólumok. Liebenberg sze-
rint őseinket a nyomolvasás szelek-
tálta a hipotézisek alkotásának és 
gyakorlati tesztelésének egyre fo-
kozódó képességére.

Eötvös Loránd ingája, amely bárki által 

használva megismételhetQ eredményt ad
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elfordul valamilyen irányba, a kanya-
rok tehát levághatók. Az egyik mentá-
lis alkat sem eredményesebb a másik-
nál, a kétféle nyomolvasó együtt ha-
ladva, egymással vitatkozva a legered-
ményesebb. Mindez ismerős lehet a 
modern akadémiai és egyetemi labora-
tóriumok falai közt zajló, mindennapi 
viták résztvevőinek is.

A természettudományokban kínosan 
ügyelünk arra, hogy a világ dolgaira 
ne antropomorf, ne az ember képére 
szabott elméleteket alkossunk. A fizika 
szabályainak akkor is hasonlóknak kell 
lenniük, ha azt akár „intelligens tek-
nősbékák vagy marslakók fedezik fel”. 
Liebenberg felteszi a kérdést: vajon 
honnan jön az ötlet, hogyan keletkezik 
a hipotézis, amit aztán objektivitásra 
törekvőn, személyünktől és akár em-

ber voltunktól elvonatkoztatva, egzakt 
módon kívánunk (vagy csak vélünk) 
tesztelni a gyakorlatban. 

A szerző szerint sok ötlet, vagyis tesz-
telhető hipotézis onnan származik, 
hogy a vadász (a kutató) beleéli magát a 
vad (a kutatás tárgya) helyzetébe. Zoo-
lógusként magam is ismerem az érzést, 
sok természetbúvár többé-kevésbé ösz-
tönösen így gondolkozik, de talán sok 
más kutató is. Például amikor Albert 
Einstein azt írja, hogy „egy fotont fény-
sebességgel követve azt látnám, hogy …”, 
akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy 
ugyan ki vagy mi tudna egy fotont 
fénysebességgel követni. Csakis egy 
másik foton lehetne képes erre. Ein-
stein tehát itt úgy érvelt, hogy beleélte 
magát egy foton helyébe, ami – valljuk 
be – nem túl egzakt eljárás. 

Egyáltalán lehet-e az átélés a tudomá-
nyos hipotézisek ösztönös forrása? A san 
vadászok úgy vélik, azért tudják átélni 
az üldözött vad helyzetét és érzéseit, 
mert valaha az állatok is emberek voltak, 
csak átváltoztak. A modern evolúcióbio-
lógia ismereteivel felvértezve mi ma-
gunk ezt éppen fordítva gondoljuk: az 
emberek ősei régen állatok voltak. Az 
ötleteknek ez az ösztönös forrása nyilván 
sokkal inkább jellemzi a zoológust, és 
különösen a főemlősök kutatóit, mint 
például a csillagászokat vagy a matema-
tikusokat – nehéz volna, mondjuk egy 
galaxis vagy egy prímszám helyébe kép-
zelnünk magunkat. 

Liebenberg szellemes elmélete, mi-
szerint őseinket a nyomolvasás sze-

lektálta a tudományos gondolkodás 
képességére, kevéssé igazolható. Még 

A nyomkövetés során valóban hipo-
tézisekkel dolgozunk, az eddig 

megismert jelek alapján feltételezése-
ket fogalmazunk meg arról, hogy az 
állat merre indult és milyen állapotban 
van, majd elképzeléseinket az újabb 
nyomok megpillantásakor gyakran 
módosítjuk, finomítjuk. Vannak 
meghökkentő párhuzamok a nyomol-
vasás és a természettudományok gya-
korlati művelése között. A szan vadá-
szok például megkülönböztetik egy-
más közt a szisztematikus és a spekula-
tív nyomolvasókat. Az előbbi minden 
egyes lábnyomot, minden elmozdult 
homokszemet meg akar ismerni, lassú 
és alapos, míg az utóbbi meghökkentő 
és sokszor téves elképzelésekkel áll elő 
arról, hogy itt nem is érdemes a vad 
nyomán haladni, mert az majd később 

Futó vadászok illusztrációi a kQkorszakból és a jelenbQl. 
A kudu sokórányi futással leteríthetQ, fegyver csak a közvetlen közelbQl 

végzett kegyelemdöféshez szükséges. (FOTÓ: LOUIS LIEBENBERG)

El kell különíteni az üldözött egyed nyomait más egyedek nyomaitól



840   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/27

kig tudna mesélni arról, hogy a halak 
mikor mit éreznek, merre úsznak és 
mennyire éhesek. Az a horgász, aki jó 
elképzeléseket alkot minderről, gazdag 
zsákmánnyal térhet haza. Netán az 
asszonyok, akik bogyókat és föld alatti 
gumókat gyűjtenek a szavannán vagy 
a félsivatagban, nem kognitív model-
lek alkotása és gyakorlati tesztelése 
alapján döntik-e el, hogy az év adott 
szakaszában merre induljanak, és hol 
kezdjenek ásni a kopár, kőkemény ta-
lajban? Ha a korai szavannalakó őseink 
tanyahelyei a vízfolyások partjain vol-
tak, ami nagyon valószínű, akkor nem 
volt-e létfontosságú számukra az, hogy 
előre lássák a folyók áradásait? Ez sok-
sok alkalom az életbevágóan fontos hi-
potézis alkotására és predikcióik teszte-
lésére.

Liebenberg elméletének másik hiá-
nyossága, hogy nem ad magyarázatot 
a természettudományos gondolkodás-
ra való képesség különös elterjedésére az 
emberi fajban. Úgy tűnik, bármely 
emberi népességben léteznek ez iránti 
tehetséget mutató emberek, ám ők 
mindenhol kisebbségben vannak. 
Mintha bizony elég volna egy-egy va-
dászó népességben alig néhány jó 
nyomolvasó, és a szelekció nem is ked-
vezne annak, hogy minden egyes va-
dász jó nyomolvasó legyen. Vajon mi-
ért e kevésbé jó nyomolvasók alkotják 
a társadalom látható többségét?

Nos, Liebenberg a gyakorlatban is 
elért olyan eredményeket, ame-

lyek támogatják az elméletét. Ha a 
kőkorszaki vadászok képesek voltak 
természettudományos gondolkodás-
ra, akkor a mai írástudatlan san 
nyomolvasók is alkalmasak erre. 

ha az helytálló is, a korai emberelődök 
e vadászati módja éppen eszköztelensé-
ge miatt régészeti leletekkel nem bizo-
nyítható. A fejlettebb kognitív képessé-
gek megjelenése miatt őseink viszony-
lag korán komplex eszközöket kezdtek 
készíteni, a jó nyomolvasókból kiala-
kuló okos emberek tehát már messze 
hordó fegyvereket és hatékony csapdá-
kat készíthettek. 

A kutya háziasítása is érdekes módon 
illeszkedik az elképzeléshez. Egyrészt a 
kutya (illetve annak farkasőse) éppen 
az a faj, amely a leghatékonyabban se-
gítheti az embert az állóképességen ala-
puló futásos vadászatban. Másrészt há-
ziasítása után éppen a futás közbeni 
nyomolvasást tette feleslegessé, hiszen a 
kutya szagnyomokat követve vezeti az 
embert a csapán.   

Egy-két részlet láthatóan nem stimmel 
ebben az elméletben. Például ha az afri-
kai hőségben az állóképességen alapuló 
futás szelektált bennünket a szőrzet el-
vesztésére, akkor a férfiaknak kevésbé 
szőröseknek kellene lenniük, mint a 
nőknek. A nők ugyanis a szüléshez job-
ban adaptálódott me denc ef el    é pí tésük 
miatt rosszabb futók, valószínűleg ős-
anyáink nem is vadásztak egyáltalán, 
hanem inkább növényi táplálékot gyűj-
töttek. Ez alapján ítélve a nők jobban 
megtarthatták volna a testszőrzetet – 
csakhogy a tények nem ezt igazolják.  

Az egész elképzelés fontos hiányos-
sága, hogy fájdalmasan mellőzi az 

alternatív hipotézisek felvetését és ösz-
szehasonlítását. Vajon a halászat kevés-
bé szelektál a gondolati modellek alko-
tásának és következetes tesztelésének 
képességére? Hiszen a halat nem látjuk 
a folyóban, de minden horgász napo-

Ezért Liebenberg olyan GPS-szel kom-
binált kézi számítógépet (CyberTracker) 
fejlesztett, melynek menüje csak iko-
nokkal kommunikál. Az írástudatlan 
vadászok ettől kezdve az űrkorszaki 
technológiával felszerelkezve doku-
mentálhatják munkájukat. Egyrészt 
így minősítő vizsgákkal végződő 
kurzusokat szervezhetnek számukra, 
melyeket sikeresen elvégezve jól fize-
tő állásokhoz juthatnak a dél-afrikai 
vadászati-idegenforgalmi iparban. 
Másrészt a helyi természetvédelem-
ben is elhelyezkedhetnek, ahol nagy 
szükség van a ritka nagyvadak, pél-
dául az orrszarvúk egyedi 
nyomonkövetésére, mozgáskörzetük, 
napi életritmusuk és táplálékpreferen-
ciáik megismerésére. Így azután a 
természetvédelmi biológia terén 
egyik-másik írástudatlan san nyom-
olvasó ma már a tudományos közle-
mények társszerzői közt tűnik fel. Ők 
tehát már a modern akadémiai for-
malitások szerint is hivatásos kutató-
nak tekintendők. 

Lehet, hogy Liebenberg hipotézise a 
nyomolvasás és a természettudomá-
nyok kapcsolatáról nem jól tesztelhető, 
egzakt módon talán nem cáfolható és 
nem is kellően alátámasztható. Ám egy 
szép, emberséges és hasznos elképzelés, 
úgy látom. 

RÓZSA LAJOS

Ez a kutatás az Európai Unió és Magyarország 
támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támo-
gatást biztosító rendszer kidolgozása és m_-
ködtetése konvergencia program cím_ kiemelt 
projekt keretei között valósult meg.

Írástudatlan szan vadászok természettudományos adatgy_jtés közben (FOTÓ: ROLEX/ERIC VANDEVILLE)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/27  841

Miután Szerbia kivívta függet-
lenségét az Oszmán Biroda-
lomtól, a belgrádi politikusok 

természetesnek tartották, hogy az ő 
kötelességük a délszláv népek egyesíté-
se egy államban. Ezért amikor az 
Osztrák-Magyar Monarchia 1908-ban 
annektálta Boszniát, általános felhábo-
rodás lett úrrá Szerbiában. 1911-ben a 
hadsereg elégedetlen tisztjei titkos tár-
saságot hoztak létre „Egyesülés vagy 
Halál” néven, amely terrorral és szabo-
tázsakciókkal kívánt tiltakozni a meg-
szállás ellen. Vezetőjük Dragutin 
Dimitrijević ezredes volt. A szerveze-
ten belül jött létre a „Fekete kéz” nevű 
végrehajtó csoport, amelynek tagjai a 
gyilkosságok kivitelezését kapták fel-
adatul. 

Publikus program
Ferenc Ferdinánd fölényes természeté-
vel és nyers modorával rég kihívta már 
maga ellen a sorsot. Legalább tucatnyi 
alkalommal kíséreltek meg ellene me-
rényletet. Amikor azonban 1914 márci-
usában a zágrábi Istina napilapban 
apróbetűs hír jelent meg arról, hogy az 
osztrák-magyar hadsereg hadgyakor-
latra készül Boszniában a trónörökös 
vezetése alatt, az összeesküvők minden 
addiginál komolyabb szervezkedésbe 
kezdtek. Az még inkább dühítette 
őket, hogy éppen a szerbek gyásznap-
jára, az 1398-as törökök elleni végzetes 
csatavesztés évfordulójára, június 28-ra 
tűzték ki a fő ceremóniát. Az újságok 
részletesen ismertették a programot, 
amivel jócskán megkönnyítették a me-
rénylők dolgát. 

Dimitrijević egy szerb ifjakból álló 
titkos szervezet, az „Ifjú Bosznia” tag-
jait bízta meg a merénylet végrehajtá-
sával. A csoportot a tapasztalt Danilo 
Ilić órás, a bombák szakértője vezette. 
Először is ki kellett képzni őket a fegy-
verhasználatra, hiszen katonai téren 
teljesen tapasztalatlanok voltak. Egy 

titkos összejövetelen adták át nekik a 
hat darab, szögekkel és apróra vágott 
ólomdarabokkal megtöltött kézigrá-
nátot és négy 9 mm-es Browning tí-
pusú revolvert egyenként hét-hét töl-
ténnyel. Ám a belgrádi tanulmányokat 
folytató, 20 éves Gavrilo Principnek és 
Trifko Grabežnek, valamint Nedeljko 
Ćabrinović nyomdásznak mindössze 
néhány órája maradt a lőgyakorlatra. 

Másnap reggel mindhárman hajóra 
szálltak, és elindultak Szarajevóba, ahol 
még hárman álltak készen az akcióra: a 
bosnyák Muhamed Mehmedbašić, vala-
mint Vaso Čubrilović és Cvjetko Popović 
diákok. Ilićcsel együtt így egy 600 méter 
hosszú útszakaszon hét felfegyverzett 
merénylőnek kellett várakoznia, esélyt 
sem adva ezzel a célpontnak. A fegyverek 
mellé ciánkálit is kaptak, hogy akinek si-
kerül megölnie a főherceget, az azonnal 
mérgezze meg magát. Ezzel ugyanis el-át. Ezzel ugyanis el-. Ezzel ugyanis el-
kerülhették, hogy elfogásuk esetén el-
árulják társaikat. 

Közvetlenül a provokatív hadgya-
korlatok megkezdése előtt a szerb kö-
vet jelentette Bécsnek, hogy a belgrádi 
titkosrendőrség tudomására jutott egy 
Ferenc Ferdinánd elleni merénylet ter-
ve, amelyet éppen a hadgyakorlatok 
alatt akarnak végrehajtani. A főherceg 
számára azonban a boszniai út 
presztízskérdés volt, nem akarta, hogy 
gyávának tartsák. 

Bomba meglepetés
1914. június 28-án Bosznia verőfényes 
nyári napra virradt. A főherceg és neje 
reggel különvonattal érkezett Szaraje-
vóba, ahol elsőként a kaszárnyába haj-
tottak. Eközben a merénylők még 
egyszer találkoztak a Vlajnić-
cukrászdában. Ilić az asztal alatt át-
nyújtotta nekik a fegyvereket, és még 
egyszer ismertette a feladatot. Utána 
mindenki elfoglalta őrhelyét a Miljacka 
folyónak a pályaudvart és a városházát 
összekötő rakpartján. 

F E R E N C  F E R D I N Á N D  M E G G Y I L KO L Á S A

A CASUS BELLI
A	 közutálatnak	 „örvendW”	 Ferenc	 Ferdinánd	 osztrák-magyar	 trónörökösért	 a	 legenda	 szerint	 nem	
sokan	ejtettek	könnyeket.	Rangon	aluli	házassága	miatt	még	családja	is	majdnem	kitagadta.	Mégis	
éppen	az	W	meggyilkolása	szolgáltatta	az	ürügyet	az	ugrásra	kész	központi	hatalmaknak,	hogy	1914	

nyarán	hadat	üzenjenek	az	antant	országainak.	

Ferenc Ferdinánd  

Zsófiával és idQsebb 
fiúkkal Brioniban, 1914
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Mehmedbašić volt, aki az Osztrák-
Magyar Bank előtt álldogált. Ám mi-Ám mi-m mi-
előtt elhajíthatta volna a bombáját, 
egy rendőr bukkant fel mögötte. 
Ezért a gránátot egy bokorba rejtette, 
majd elmenekült a helyszínről. Őt 
Čubrilović biztosította, aki azonban 
szintén tétlen maradt. Később azt állí-
totta, hogy nem akarta megsebesíteni 
a hercegnőt, akivel valóban nem szá-
moltak a merénylők. Ezután a rövid-
látó Popović következett, neki azon-
ban inába szállt a bátorsága, miután 
szem elől vesztette társait. 

Nem úgy Ćabrinović. Miközben a 
kormányzó az épületeket mutogatta 
a magas rangú vendégnek, a fiatal-
ember megkérdezte egy szolgálatot 
teljesítő rendőrtől, melyik autóban ül 
a trónörökös. A válasz hallatán övé-
hez nyúlt és letépte a gránátot. Gyúj-
tószegét egy lámpaoszlophoz ütötte, 
majd elhajította. A bomba a kabriolet 
harmonikaszerűen összehajtott tető-
ponyvájára esett, ahonnan azonban 
a főherceg egy hanyag mozdulattal 

A hercegi pár a kaszárnya előtt fel-
sorakozott nyitott tetejű automobilok 
közül a harmadikba szállt be. Ferenc 
Ferdinánd kitűnő hangulatban volt. 
Kék atillát viselt, magas állógallérját 
három aranycsillag, fövegét dús 
világoszöld kakastoll díszítette. A so-so-
főr mellett Franz Harrach alezredes, 
a pótülésen, a főherceggel szemben 
Oskar Potiorek tábornok, Bosznia-
Hercegovina katonai kormányzója 
helyezkedett el. Az első autóban a 
helybeli rendőrprefektus és három 
rendőrtiszt, a másodikban a szaraje- másodikban a szaraje-ban a szaraje-
vói rendőrfőnök ült. A negyedik és 
ötödik kocsiban a főherceg kísérete 
foglalt helyet. 

Az ünnepélyes menet 20 perc ké-
séssel indult a város felé, a főherceg 
mégis odaszólt a sofőrjének, hogy 
hajtson lassabban, mert ki akarja él-
vezni az ünnepélyes pillanatot. Nem 
is sejtette, hogy merénylők egész 
sorfala között fog áthaladni. Az első 

lesöpörte a földre. Közben a sofőr 
gázt adott, így a gránát az utánuk 
következő autó alatt robbant. A de-
tonáció szerencsére csak kisebb sérü-
léseket okozott. 

A merénylő közben a majdnem teljesen 
kiszáradt folyómederbe vetette magát, és 
igyekezett elmenekülni üldözői elől. Ám 
a rendőrök elkapták, mielőtt még sike-
rült volna átgázolnia a túlsó partra. Rá-
adásul a ciánkálit sem sikerült lenyelnie. 
A többi merénylő az akció kudarcát látva 
csendesen szétszéledt a tömegben. 

Amikor Ferenc Ferdinánd autója a 
városháza elé ért, a történtekről mit 
sem tudó polgármester elkezdte 
üdvözlő beszédét. A dühödt főherceg 
azonban félbeszakította: „Jó barátként 
látogattam el Szarajevóba, s itt kézigrá-t kézigrá-
nátokat hajigálnak rám”. A városháza 
épületében a kíséret néhány tagja 
igyekezett meggyőzni a főherceget, 
hogy szakítsa félbe a látogatást, de 
Ferenc Ferdinánd úgy döntött, hogy 
először a katonai kórházban megláto-
gatja a sebesülteket, majd részt vesz 
egy múzeum megnyitásán, végül 
megtartják a díszebédet. Csupán a 
tervezett útvonalán volt hajlandó 
változtatni. 

Semmi az egész
A hercegi pár 11.45-kor hagyta el a 

városházát. Harrach alezredes ezúttal a 
biztonság kedvéért gépkocsijuk felhá-
góján állva utazott. Saját testével akarta 
fedezni a trónörököst. Az autók – ez-
úttal sokkal gyorsabban – újra 
végighaladtak az Apel rakparton. Egy 
útkereszteződéshez érve az első kocsi 
az eredeti terv szerint jobbra fordult, 
mivel a sofőrrel elfelejtették közölni a 
programváltozást. Kollégája engedel-
mesen követte volna, de Potiorek 
rákiáltott: „Tovább, egyenesen a 
rakparton!” 

 Danilo Ilić Gavrilo Princip

A hercegi pár kocsija néhány perccel a merénylet elQtt

Az egyik merénylQ letartóztatása
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A sofőr lefékezett, és éppen az előtt a 
borkereskedés előtt állt meg, amely 
mellett Princip álldogált. Ő azonnal 
fölismerte a lehetőséget, és a járda 
széléig furakodott. Ezután előhúzta 
és kibiztosította a revolverét. A köze-
lében álló rendőr ezt látva ki akarta 
ütni a fegyvert a kezéből, de a tolon-
gó tömeg megakadályozta. Ebben a 
pillanatban két dörrenés zaja hasított 
a levegőbe. Princip mindössze egy-
két lépésnyire állt a trónörököstől, és 
noha a lövések pillanatában még a fe-
jét is elfordította, nem hibázott. 

Az első golyó az autó ajtaján irányt 
változtatva találta el a hercegnőt a lá-
gyékán, míg a második Ferenc Ferdi-
nánd nyakába fúródott, és az ütőerét 
szétroncsolva a torkán jött ki. A her-
cegnő felsikoltott, és zsebkendőjével 
próbálta letörölni a férje szájából ki-
buggyanó vért. Aztán ájultan hanyat-
lott le az ülésre. „Zsófikám, 
Zsófikám, ne halj meg, neked élned 
kell a gyerekeimért!” – suttogta a 
trónörökös. 

Andreas Freiherr von Morsey 
főhadnagy, a főherceg kísérője közben 
karddal támadt a merénylőre, de a 
rendőrök segítségével is alig tudták 
leteperni a kapálózó Principet, aki 
igyekezett saját halántékához nyomni a 
pisztolyát – sikertelenül. Közben elha-
rapta a szájában tartott méregkapszu-
lát, de a ciánkáli már elbomlott. Princip 
nem halt meg, csupán erős gyomor-
görcsöt kapott. Szörnyű állapotban vit-öt kapott. Szörnyű állapotban vit-. Szörnyű állapotban vit-
ték a rendőrparancsnokságra, de élve. 

Harrach gróf eközben megkérdezte a 
sérült főhercegtől, hogy vannak-e fáj-
dalmai, mire ő érthető hangon így fe-érthető hangon így fe-fe-
lelt: „Nem, semmi az egész”. De mire 

a kormányzói palota elé értek, már ő is 
eszméletlen volt. A párt felvitték a ki-
rályi palota első emeletére, ahol az 
azonnal értesített orvosok látták el 
őket. Ám esélyük sem volt a túlélésre. 

A főherceg légbuborék okozta embó-
liában halt meg. A boncolást végző or-
vos jegyzőkönyvében a következő állt: 
„A nyak jobb oldalán 2 centiméterre kifelé 
a középvonaltól és 1 centiméterrel a kulcs-
csont felett szabálytalan nyílás a bőrön, 
amelynek széle cakkos és összepréselődött. A 
legnagyobb átmérő 5 milliméter. A nyílás 
körül keskeny kékesfekete udvar. A nyak 
lágy részeinek metszetes preparálása során 
megállapítható a nyaki véna átszakadása, 
továbbá a pajzsmirigy jobb lebenyében egy 
csatorna, amely a légcsőbe vezet, amelynek 
porckorongjai szétroncsolódtak. A lövedék 
felkutatásától eltekintettünk, mert azzal 
megsértettük volna a véredényeket és ez a 
konzerválás szempontjából hátrányos lett 
volna.” Zsófia sérülése nem látszott sú-
lyosnak, mégsem élte túl a támadást. 

Grabezt két nappal később elfogták, 
majd a vallomások alapján egymás 
után begyűjtötték valamennyi összees-
küvőt. Csak Mehmedbašićnak sikerült 
átlépnie a montenegrói határt. A fiatal-
korú Princip, Grabez és Ćabrinović 
húsz-húsz év fegyházat kapott, Ilićet, 
Ćubrilovićot és még néhány segítőjü-
ket azonban kötél általi halálra ítélték. 
A „Fekete Kéz” vezetőjével, Di mit ri je-
vićcsel sortűz végzett. Princip 1918. áp-
rilis 28-án a börtönben halt meg tüdő-
bajban. Már nem érhette meg annak a 
világégésnek a végét, amelyet ő indí-
tott el a gyilkossággal, és amelyben 
több millióan vesztek oda. 

HEGEDÜS PÉTER

 Ilić és társai kivégzése

Dajka	legyek	vagy	katona?

Nem sokat törik a fejüket a fiatal 
Anelosimus studiosus póklányok azon, 
mihez kezdjenek felnőtt korukban. 
A harciasabbak vadásznak, biztonsági 
őrnek és szövőnőnek állnak, míg a sze-
lídebbek a kicsinyeket gondozzák. És jól 
teszik, hiszen a szelídeknél az agresszívak 
kétszer hatékonyabbak a zsákmányolás-
ban, nyolcszor ügyesebbek a betolakodók 
hatástalanításában, 
a hálóik pedig 
64%-kal tovább 
tartanak. A szelí-
dek ugyanakkor 
gondosan őrzik a 
petéket, majd fel-
öklendezett táp-
lálékkal etetik a 
kicsiket. Gyámságuk alatt kétszer annyi 
kispók növekszik fel, mint a táplálékot 
féltékenyen őrző, sőt az utódokat táplá-
léknak tekintő agresszívak mellett. 

Az Észak- és Dél-Amerikában is elter-
jedt pókfaj akár 50 egyedből álló kolóni-
ákban él. Az együttes erővel szőtt háló-
val sokkal nagyobb zsákmányt is elkap-
hatnak, mint egyedül. A kolónia tagjai 
egyformán néznek ki, de a viselkedésük 
eltérő. Ha két egyedet beteszünk egy 
dobozba és másnap megnézzük, mi tör-
tént velük, a következőt láthatjuk: ha 
az egyik sarokban hálót találunk, akkor 
mindkét egyed szelíd. Ha legalább egyi-
kük agresszív, akkor két ellentétes sarok-
ba húzódnak; ilyenkor egy már ismert 
szelíddel külön letesztelve őket meggyő-
ződhetünk róla, melyikük agresszív.

Az A. studiosusnál tehát hasonló a 
munkamegosztás a kolónián belül a 
hangyákéhoz, de velük ellentétben a 
külsejük nem, kizárólag a viselkedésük 
tér el egymástól. Az ma még nem vilá-
gos, hogy a két eltérő személyiségű cso-
port ténylegesen segíti-e egymást, vagy-
is a szelídek gondozzák-e az agresszívak 
utódait és az agresszívak megosztják-e 
a zsákmányt a szelídekkel. Az viszont 
biztos, hogy a tanulmány új utat mutat 
az állatközösségek struktúrájának vizs-
gálatához, jelezve, hogy fizikai különb-
ségek nélkül, csak a viselkedés alapján is 
kialakulhatnak „kasztok”. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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GEOINFORMATIKA 
– A FÖLDÖN KÍVÜL IS!

– A Földön elért térinformatikai ered-
mények, tapasztalatok, visszafordít-
hatók-e a Marsra vagy más égitestekre?
– Azok a közvetett módszerek, amiket 
itt a Földön elsősorban terepi kontroll-
vizsgálatok segítségével kikísérletez-
tek, jól használhatók a Marson is. Ha 
egy földi vulkánról lehet generálni – 
mondjuk – lejtőmeredekség-térképet, 
akkor azt a marsi tűzhányókról is el le-
het készíteni. És ahogy egy földi kép-
ződménynél ez többletinformációt ad, 
a marsi vulkánnál is új ismereteket 
nyerünk vele. Azért említem a Marsot, 
mert erről a bolygóról rendelkezünk a 
legrészletesebb téradatokkal – a Földön 
kívül természetesen. Még a Holdat is-
merjük ennyire, de ott talán nincs any-
nyi izgalmas felszíni forma, elsősorban 
becsapódásos krátereket találunk, és 
azokról viszonylag sokat tudunk. 
– A térinformatika mennyire kutatás, 
mennyire technológiai alkalmazás és 
mennyire üzlet?
– Rövid definíciója szerint a térinfor-
matika a térbeli adatok gyűjtésére, 
adatbázisba szervezésére, elemzésére és 
térképi megjelenítésére szolgáló eljárá-
sok összessége. S persze szoros össze-
függésben áll a műholdfelvételek keze-

lését és értékelését magában foglaló 
távérzékelés fogalmával. Egyesek sze-
rint tudomány, mások szerint inkább 
kutatási módszertan. 

Kutatóként talán kevesebben foglal-
koznak vele, de nagyon sok szakember 
alkalmazza azokat az eljárásokat, ame-
lyeket ez a terület kínál. És rengeteg 
felhasználója van. Ha például útvonalat 
tervezünk a Google Maps-szel, vagy 
okostelefonunk GPS-vevője be van 
kapcsolva és „megkérdezzük” tőle, hol 
van a legközelebbi posta, akkor egy tér-
informatikai szolgáltatást használunk. 
Ha egy nagy múzeumban okostele-
fonra letöltött alkalmazás segítségével 
próbálunk megtalálni valamit, akkor is 
ilyet használunk. Utóbbit azért emel-
ném ki, mert nemrég készült egy ilyen 
navigációs alkalmazás a Magyar Nem-
zeti Múzeum termeire. Tehát a hétköz-
napi élet számos területére begyűrűzött 
már a térinformatika.

Talán ebből is látszik, hogy az üzleti 
vonatkozásai is egyre hangsúlyosabbak. 
A hipermarketben bolyongó vásárló 
például az okostelefonján kaphat navi-
gációs segítséget valamilyen termék-
csoport megtalálásához. Mindehhez 
nagyon pontos navigációra van szükség 

– Ön bolygókutatóként, főként Mars-
kutatóként ismert. Hogyan lett térin-
formatikai szakember?
– Amikor a 2000-es évek elején köze-
ledtem a diplomamunka elkészítéséhez 
és PhD-re jelentkezem az ELTE-n, az 
űrfelvételek feldolgozása már nem 
ment egyszerű képnézegető progra-
mokkal. Figyelembe kellett venni a ve-
tületet, a koordinátarendszert, a fel-
bontást, azt is, hogy a képek több sáv-
ból állnak, és adott esetben ezeket fe-
désbe kell hozni egymással, hogy utána 
elemzéseket lehessen végezni. A marsi 
adatok kezelése kapcsán ismerkedtem 
meg a térinformatikai szoftverek vilá-
gával. Az egyetemen ez a téma nagyon 
felkapott lett, egyre többen érdeklőd-
tek iránta a geográfusképzésben is. El-
kezdtem földi adatokkal is dolgozni és 
legnagyobb meglepetésemre kiderült, 
hogy ugyanazokat a szoftvereket földi 
adatokkal sokkal könnyebb használni. 
A marsi adatoknak ugyanis speciális 
rendszere, formátuma van, más a boly-
góalak és méret, aminek a görbült fel-
színéről leképezzük az űrfelvételeket, a 
földi paraméterek viszont már be vol-
tak építve a szoftverekbe, könnyebben 
is boldogultam velük.

I N T E R J Ú  S I K  A N D R Á S S A L
a
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ja A geoinformatika vagy ismertebb nevén a térin-

formatika egyszerre tudomány, kutatási módszer-

tan, technológiai alkalmazás és üzlet. Az alig 

néhány	évtizedes	múlttal	rendelkezW	szakterület	
egyre	gyorsabban	 fejlWdik,	 egyre	 szélesebb	kör-
ben	 használható,	 és	 már	 a	 hétköznapjainkba	 is	
begyerezött.	 Alkalmazásairól,	 lehetWségeirWl	 és	
távlatairól Sik Andrással, az ELTE Térinformatikai 

Mehelyének	vezetWjével	beszélgettünk.
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tasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 
nemzetközi SEERISK projektjében 
dolgozom. A délkelet-európai térség 
természeti kockázatainak felmérését 
végezzük. Olyan elemzéseket készí-
tünk a Balkán országainak különböző 
mintaterületein, ahol árvíz, extrém 
szélvihar vagy az aszály károkat okoz-
hat a lakosság és a mezőgazdaság szá-
mára. Ez pedig egy nagyon életszerű 
és izgalmas projekt. 

Sok-sok órát töltöttünk az OKF-es 
kollégákkal együtt, hogy kitaláljuk 
azokat a módszereket, amivel a part-
nerektől kapott adatokból (lakosság-
szám-adatokból, lakcím-adatbázisból, 

meteorológiai és vízjárás-adatokból 
stb.) el tudjuk készíteni a mintaterüle-
tek veszély- és kockázati térképeit, s 
amelyek alapján később majd helyszíni 
gyakorlatokat végeznek. Ily módon le 
lehet szűrni, mennyire használhatók 
ezek a térképek egy modellezett kár-
esemény elhárításában vagy a károk 
enyhítésében. A cél pedig az, hogy 
egész Európára előálljanak az egységes 
kockázati térképek. És ha a globális 
klímaváltozást is figyelembe vesszük, 
akkor akár kistérségekre is lehet mo-
dellezni, hogy a hőmérséklet növeke-
désének, vagy a csapadékmennyiség 
változásának milyen hatása lesz a kö-
vetkező évtizedek során. 

TRUPKA ZOLTÁN

ből tudjunk adatokat gyűjteni, hanem 
a felszínhez közel, néhányszor 10 vagy 
100 méter magasságból. Ezek megfe-
lelő tesztelése után akár alkalmazáso-
kat is tudunk kínálni a piaci szereplők 
számára. 

Viszonylag sok cég foglalkozik ma 
már itthon is azzal, hogy repülő plat-
formról, pilóta nélküli helikopterről 
akár optikai, akár 3D-s felvételeket 
készítsen. Ezekből már nagyon részle-
tes terepmodellt lehet előállítani példá-
ul régészeti vizsgálatokhoz vagy épít-
kezési területek változásának nyomon 
követésére, illetve akár egy épület 3D-
s teljes külső felmérésére. 

Én az ELTE-n részben kutatóként, 
részben oktatóként dolgozom, de 
igyekszem eleget tenni a szakértői fel-
kéréseknek is. Az egyetemen – sok 
egyéb mellett – domborzatmodellek 
alapján mintaterületek formakincsét 
elemzem, hogy lefolyástérképeket ké-
szítsek. Megvizsgálom, hogy egy 
adott vízfolyásnak mekkora a víz-
gyűjtőterülete, és ha valahol szennye-
zés történik, az mennyi idő alatt jut el 
a befogadó vízfolyás medréig. Szakér-
tőként pedig jelenleg az Országos Ka-

és az esetek többségében 
nem is szabadtéri, hanem 
épületen belüli navigáció-
ra. Beltéri GPS-megoldást 
kell alkalmazni, például 
wi-fi adóvevőkkel vagy 
erre a célra kialakított cél-
hardverekkel. 

Ebből is látható, hogy a térinformati-
kában szinte nélkülözhetetlen a GPS-
technológia és az erre épülő helyzetala-
pú szolgáltatások. Az okostelefon fény-
képeivel együtt például eltárolódik ké-
szítési helyük koordinátája is, ami 
lehetővé teszi automatikus elhelyezésü-
ket egy térképen. 
– Az ELTE Térinformatika Mű he-
lyé ben is ilyen sokrétű tevékenységet 
végez, illetve végeznek? 
– Lényegében igen. Néhány éve az 
egyetemen, látva a terület iránti foko-
zódó érdeklődést, úgy gondoltuk, ér-
demes létrehozni egy olyan, tanszé-

kektől független kooperatív csopor-
tot, amely kifejezetten térinformatikai 
projektekkel foglalkozik. Ez lett az 
ELTE Térinformatikai Műhelye. 
Foglalkozunk oktatással, és ehhez új 
tananyagok elkészítésével. Időnként 
érkeznek megkeresések részvételre 
olyan vizsgálatokban, amelyek a piaci 
szereplők számára lehetnek érdekesek 
és természetesen kutatómunkát is vég-
zünk. Most például azon fáradozunk, 
hogy egy hatrotoros hexakoptert sze-
rezve ne csak a felszínről, illetve az űr-

Az _rrepülQgéprQl végzett 
globális domborzati felmérés 

vázlata, illetve egy belsQ város-

rész 3D-s terepmodellje 

Domborzatmodellre feszített _rfelvétel valóságh_ térbeli ábrázolása 

KülönbözQ adatrétegek 
integrált kezelése  
a térinformatikában
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adott betegre jellemzőek lehetnek. A 
viselkedés általában attól függ, hogy 
éppen a pozitív vagy negatív tünetek 
dominálnak, így a nyugtalanságtól 
egészen a környezetet teljesen elutasí-
tó nem mozgó állapotig terjedhet. A 
betegek személyes megjelenése is válto-
zik, hiszen gyakori a személyes higié-

nia és az öltözködés elhanyagolása 
vagy annak bizarrá válása. Jellemző 
az érzelmek elsivárosodása, de ese-
tenként túlzott érzékenység is megfi-
gyelhető. Gyakran ugyanazzal a sze-
méllyel vagy dologgal szemben egy-
mással ellentétes érzelmek megélése 
figyelhető meg.

A felsoroltakon kívül a motiváció 
elvesztése, a szociális élet leépülése, a 
kognitív funkciók romlása és külön-
féle neurológiai jelek (gyors szem-
mozgások, a finom motoros koordi-
náció zavara) is utalhatnak a betegség 

A SZKIZOFRÉNIA 
ÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI

A	szkizofrénia	rendkívül	szerteágazó,	más	klinikai	kórképekben	is	megfigyelhetW	szimptómákkal	és	
jelekkel	 jellemezhetW	betegség,	sWt	nincs	egyetlen	olyan	tünete	sem,	mely	egyértelmeen	bizonyí-
taná vagy kizárná a betegség meglétét. A tünetek együttese már közelebb visz a diagnózishoz, de 

önmagában	még	ez	sem	bizonyító	ereje,	hiszen	a	hosszú	távú	lefolyás	a	lényeg,	melynek	idWtartama	
megállapodáson alapul. A szkizofrénia diagnózisának kritériumai tehát nem természetesek, így vál-

toznak	is.	SWt	a	betegség	megbélyegzW	jellege	miatt	a	klinikusok	egyre	óvatosabbak,	így	manapság	
jelentWsen	kevesebb	szkizofréniát	diagnosztizálnak,	mint	korábban.

2.
rész

A normális pszichés műkö-
déshez képest megkülön-
böztethetünk pozitív (hallu-

cináció, érzékcsalódás), negatív (de-
presszió, érzelmi kiüresedés), vala-
mint dezorganizált (gondolkodás za-
varai) tüneteket. A klinikai gyakor-
latban nagyon fontos szimptóma az 
érzékcsalódások megjelenése, melyek 
döntően akusztikus jellegűek. Tipi-
kus esetben a beteg párbeszédet hall: 
ezek legtöbbször róla szólnak, kom-
mentálják cselekedeteit, kritizálják 
azokat. Egyéb rendellenes érzések: 
deperszonalizáció (saját személyisé-
gét, testét vagy testrészét idegennek, 
megváltozottnak éli meg), dere-
alizáció (elidegenülés a valóságtól). 
Általánosságban elmondható, hogy a 
realitásérzés nem megfelelő.

Gyakoriak az üldöztetéses jellegű, 
megingathatatlan téveszmék is, me-
lyek idővel egyre kidolgozottabbá 
válhatnak. Tipikus téveszme a befo-
lyásoltság-érzés, vagyis a szabad cse-
lekvés elvesztésének érzése és a saját 
gondolatok elidegenedése. A beteg 
asszociációi is fellazulnak: enyhébb 
esetben mintha a beteg beszédének 
nem volna hosszabb távú célképzete, 
globális látásmódja. Súlyosabb esetek-
ben a beszéd töredezetté válik, illogi-
kus lesz, s közé bizarr vagy teljesen új 
szavak ékelődhetnek.

A viselkedés nagymértékű változá-
son megy keresztül, gyakorivá vál-
nak a repetitív mozgások, melyek az 

Gu lácsy Lajos festQm_vész maga 
is súlyos szkizofréniával küzdött, 

gyakran öltött bizarr, más történelmi 
korokra jellemzQ jelmezeket. 

Fellázadt játékszerek cím_ festménye 
is ennek a betegségnek a jegyeit idézi
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meglétére. A fentebb említett tüne-
tek közül nem mind, s azok sem egy-
szerre fordulnak elő. Hogy a szkizof-
rénia diagnózisát ki lehessen monda-
ni, a jellemző tüneteknek legalább 
egy hónapig folyamatosan fenn kell 
állniuk egy 6 hónapos megfigyelési 
időszak alatt.

A betegség férfiaknál és nőknél egy-
aránt kialakulhat, s tipikusan a serdü-
lőkor végén, az ifjúkor elején lép fel. A 
férfiak esetében az első epizód 20-25 
éves korban, míg a nőknél 25-30 éves 
kor tájékán jelentkezik. Pubertáskor 
előtt, illetve 40 éves kor felett a kiala-
kulás ritka. A betegség kitörését 
prodromális tünetek előzik meg, me-
lyek már a kóros állapot első megnyil-
vánulásai. Árulkodó jel, ha az ifjú 
visszahúzódóvá, zárkózottá válik, s rá 

nem jellemző megnyilvánulásokat 
tesz. A betegség előtti, vagyis premorbid 
személyiség is erősen elüt az átlagtól: 
zárkózottabb, érzékenyebb és lelkileg 
sérülékenyebb, mint társai. A kezelés-
be vételre általában a hozzátartozók 
kezdeményezése alapján kerül sor, 
ugyanis a szkizofrénia jellemzője, 
hogy nincs betegségbelátás. Általában 
az érzékcsalódások és a kötelezettsé-
gek elhanyagolása miatti kivizsgálás a 
gyakori, sürgősségi beszállítás nem jel-

lemző, ugyanis a másokban való kár-
tétel csak igen ritkán fordul elő.

A kórlefolyás epizódokban zajlik, az 
akut szakaszokat pszichotikus tüne-
tek jellemzik, melyek idővel csilla-
podnak vagy teljesen megszűnnek, 
azonban a személyiség eredeti szintje 
nem áll helyre. Hónapok vagy évek 
múltán újabb heveny epizód lép fel, 
melyet újabb remisszió és személyi-
séghanyatlás követ. Végül a negatív 
tünetek olyannyira előtérbe kerülhet-
nek, hogy a beteg az önálló életre al-
kalmatlanná válik. Fontos megje-
gyezni, hogy e típusos lefolyástól való 
eltérés meglehetősen gyakori: van, 
hogy a beteg már az első pszichotikus 
szakasz után idült állapotba megy át, 
más esetben a személyiség nem vagy 
alig veszít színvonalából.

Strukturális változásokat is doku-
mentáltak: megfigyelték, hogy a be-
tegség következtében neuro de ge ne rá-
ció következik be, mely elsősorban a 
kortikális területeken zajlik, de a 
hippokampusz is érintett lehet. Elsősor-
ban nem is az idegsejtek száma változik, 
inkább a köztük lévő kapcsolatrendszer 
szegényesedik el. Ezzel párhuzamosan 
az oldalsó és harmadik agykamrák mé-
retnövekedése következik be.

Már a 70-es években kapcsolatot ta-
láltak a szkizofrénia és a dopamin-
rendszer között, ugyanis a dopa min-
gát ló narkoleptikumok javították a 

betegek állapotát, a dopaminrendszer 
serkentése (például amfetaminhasz-
nálók esetében) pedig szkizofrénia-
szerű tüneteket indukált. Később leír-
ták, hogy mindezek a hatások a 
D2-receptorokon keresztül valósul-
nak meg. Elsősorban a pozitív tüne-
tek köthetőek a D2-receptorhoz, az 
újabb kutatások szerint a negatív 
szimptómák a D1-receptorok hipo-
funk ciójával vannak kapcsolatban.

A szkizofréniában hatásos szerek a 
szerotonerg, valamint GABA-erg 
rendszerre is kifejtik hatásukat, így 
nyilvánvalóan ezek is részt vesznek a 
betegség kialakulásában. Úgy vélik, 
hogy a GABA-erg elégtelenség oka 
lehet a dopaminerg rendszer túlmű-
ködésének.

A szkizofréniát sokáig gyógyítha-
tatlan betegségnek tartották, szeren-
csére mára sokat javult a helyzet, hi-
szen összetett kezelést dolgoztak ki, 
mely gyógyszeres és pszichoterápiák 
ötvözete. Az elmúlt években a máso-
dik generációs antipszichotikumok 
vették át a főszerepet. Ezek hazánk-
ban is elérhetőek. Az akut epizódok 
között antipszichotikummal történő 
fenntartó kezelésekre van szükség, 
melyek nemcsak a pozitív tünetek 
visszatérését akadályozzák meg, de 
javítják a betegek kognitív funkcióit 
is. A korszerű gyógyszereknek kö-
szönhetően a betegek 10-15 százalé-
kánál teljes tünetmentesség érhető el.

BELLÁK TAMÁS

Elmegyógyintézet 
(Philippe Pinel festménye)

Székely Aladár: 
Gulácsy Lajos jelmezben 

(1910-es évek eleje)
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Az alapítvány, amely támogatói 
közt tudhatja a magyar szár-
mazású Stephen W. Kuffler 

három Nobel-díjas tanítványát, David 
H. Hubelt, Eric R. Kandelt és Torsten 
Wieselt is, a Nusser Zoltán akadémi-
kus által vezetett kuratórium kemény 
munkájának köszönhetően 2013 októ-
berében megkezdhette működését. A 
legszebb reményeket is túlszárnyalóan 
már az első ösztöndíj-pályázatra öt or-
szágból nyújtottak be összesen 133 pá-
lyázatot. Közülük hat kiváló fiatal te-
hetség vehette át a Stephen W. Kuffler 
Ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevelet 
Nusser Zoltántól, illetve a kuratórium 
tagjaitól. 

A kutatási témák igen szerencsés mó-
don az élettudományok hat különbö-
ző területét képviselték – a nagygom-
bák rendszertani vizsgálatától a gene-
tikáig. 

A timin-mentes sejthalálért
A díjazottak közötti egyetlen nő, Batki 
Júlia, az ELTE vegyész MSc-
hallgatója. A tenki Szent Imre Általá-
nos Iskola után a hevesi Körzeti Álta-

BESZÉLGETÉS A KUFFLER ALAPÍTVÁNY KÉT ÖSZTÖNDÍJASÁVAL

AZ ÖRÖKÖSÖK
Világhíre	 agykutatónk,	 Somogyi	 Péter	 a	 2012-ben	 elnyert	 itthoni	 kitüntetéséhez	 (Semmelweis–
Budapest	 Award)	 kapott	 10	 ezer	 eurót	 egy	 olyan	 alapítvány	 létrehozására	 ajánlotta	 fel,	melynek	
elsWdleges	 célja	 az	 orvos-	 és	 élettudomány	 értékeinek	megWrzése,	 fejlesztése,	 ennek	 érdekében	

pedig	fiatal	tehetségek	felfedezése	és	támogatása.	

lános Iskola matematika tagozatára 
járt, majd az ELTE Apáczai Csere Já-
nos Gyakorlógimnázium diákja lett. 
Tizennégy évesen szerezte első érmét 
nemzetközi diákolimpián (bronzérem, 
Indonézia), amit két ezüstérem, végül 
az Egyesült Királyságban rendezett 41. 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpián 
aranyérem követett, s még ugyaneb-
ben az évben 1. helyezést ért el a Ké-
mia OKTV-n.

– Már igen kis koromban nagyon sze-
rettem a matematikát, amit, úgy gon-
dolom, apukámnak köszönhetek – 
mondta el lapunknak Batki Júlia. 
Majd, amint elkezdődött a kémia- és a 
fizikaoktatás az általános iskolában, 
ezek lettek a kedvenc tantárgyaim. Ez 
minden bizonnyal remek tanáraim-
nak és az iskola jó felszereltségének 
volt köszönhető. A középiskolába is 
olyan helyre szerettem volna jelent-

TÁPTÓL A HARVARDIG
A magyar származású Stephen W. Kufler (szüle-
lett Kufler Vilmos) az idegtudomány több területé-
nek úttörQ géniusza, kiváló oktató és mentor volt, 
akinek három tanítványa is Nobel-díjban részesült.

1913. augusztus 24-én született Táp községben, 
és  1980. október 11-én az amerikai  Woods Hole-
ban hunyt el. Édesanyja korán meghalt, ezért tíz-
éves korától jezsuita kollégiumban nevelkedett, ahol 
bölcsészetet, latint, görögöt és kevés természetraj-
zot tanult. 1937-ben szerzett orvosi diplomát a Bécsi 
Egyetemen. Az 1938-as Anschluss körülményei ar-
ra kényszerítették, hogy rövid bécsi klinikai munká-
kat követQen elhagyja Ausztriát. Átmenetileg Angliá-
ban, majd Ausztráliában telepedett le.

Ezután Kufler a University of Chicago meghívására Amerikába került, majd Chicagóból rö-
videsen Baltimore-ba ment, ahol a Wilmer Institute, The Johns Hopkins Hospital and Univer-
sity professzoraként olyan iatal, önálló neurobiológusokkal alakított munkacsoportot, mint 
David Hubel, Torsten Wiesel, Edwin Furshpan, David Potter. A neves mérnökkel, Robert 
Boslerrel is együtt dolgozott. Hamarosan Otto Krayernek, a Harvard professzorának a meg-
hívására az egész csoport Cambridge-be (Massachusetts) költözött. Ekkor csatlakozott cso-
portjukhoz az ugyancsak iatal biokémikus, Edward Kravitz. 

A Harvardon Kufler megalapította azt az önálló neurobiológiai intézetet, melyet haláláig a 
neuroiziológia és neurofarmakológia professzoraként igazgatott. A világon elsQként itt volt 
olyan csoport, mely önállóan tudta  az idegrendszer élettanát, biokémiáját, anatómiáját és 
szövettanát együttesen vizsgálni. 

Munkatársait mindig ösztönözte, és erQs szellemi hátteret biztosított a számukra.  Doktoran-
duszaira és kollégáira, köztük a Nobel-díjas Erik Kandelre is nagy hatással volt. SzerzQséget 
csak azokban a közleményekben vállalt, amelyekhez a saját kezével végzett kísérleti munká-
val járult hozzá.

Bár élete végén cukorbetegségben és glaukómában szenvedett, ennek ellenére szenvedé-
lyesen dolgozott, sportolt (kiváló teniszjátékos volt) és utazott. A  halál egy megerQltetQ ten-
geri úszás után érte. Halála évében teljesült régi vágya, amikor egy európai körút során Bu-
dapesten is járt.

Kuffler Vilmos

Batki Júlia a laborban
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ha az eredmények nem egyeznek meg 
azzal, amire számítottunk, és alaposan 
el kell gondolkoznunk. A molekuláris 
biológia hihetetlenül izgalmas terület, 
hiszen molekuláris szinten szerzünk 
tudást az élő sejtekben lejátszódó folya-
matokról. És bár hatalmas és lenyűgö-
ző mennyiségű tudás halmozódott fel, 
még a mai napig is rengeteg felfedez-
nivaló vár ránk. Ide tartozik például a 

timin-mentes sejthalál 
mechanizmusának meg-
értése, melyet már régóta 
kihasználnak kemoterápi-
ás kezelésekben, azonban 
a folyamat részletei a mai 
napig nem tisztázottak. 
Jelenlegi projektem segít-
ségével közelebb kerülhe-
tünk ennek megértésé-
hez, és ez mindenképpen 
értékes eredmény lesz. 
– Mit gondol  a csapat-
szellemről, a „team-
munkáról”? 
– Teljesen egyedül ma 
már nem lehetséges a mo-
lekuláris biológia területén 
kiemelkedő eredménye-
ket, hatalmas felfedezése-
ket elérni. Amellett, hogy 
szükség van több külön-
böző háttérrel és technikai 

tudással rendelkező ember együttes 
munkájára, én személy szerint is na-
gyon szeretek másokkal együtt dol-
gozni. Ösztönzőleg hat rám az is, ha 
más kutatókkal beszélgetek. Ilyen be-
szélgetések mindig megerősítenek ab-
ban, mennyire fantasztikus dolog a 
kutatói pálya, mennyire érdemes itt 
dolgozni. Úgy gondolom, hogy a ku-
tatómunka arra is kiváló lehetőséget 
nyújt, hogy barátságokat köthessünk a 
legkülönfélébb nemzetiségű emberek-
kel, akár itthon, akár külföldön. 

Káliumáram-kutató
Oláh Viktor János a Kecskeméti Re-
formátus Általános Iskola, ezt követő-
en a Kecskeméti Református Gimná-
zium diákja volt, majd a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen a Molekulá-
ris Bionika BSc-fokozatot szerezte 
meg. Jelenleg az egyetem Orvosi Bio-
technológia szakának MSc-hallgatója. 
Az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetében (KOKI) Szabadics 
János Lendület munkacsoportjában 
dolgozik TDK-hallgatóként, és 
elektro fi_zi o ló giai módszerekkel 
CCK-ex pres szá ló gátló sejteket vizsgál 
és jellemez jellegzetes káliumáramuk 
alapján. Tavaly a SOTE Tudományos 
Diákköri Konferenciájának Idegtudo-
mány II. szekciójának 1. helyezettje 

kezni, ahol emelt szinten tanulhatom 
ezeket a tárgyakat, ezért választottam 
az ELTE Apáczai Csere János Gimná-
ziumának természettudományi tago-
zatát, ahol fantasztikusan jó alapokat 
kaptam egyetemi tanulmányaimhoz, 
és végképp eldőlt, hogy ilyen pályán 
szeretnék maradni.
– Hogyan talált rá a témára, melyen 
most is dolgozik?
– Az egyetemen hallottam először az 
Enzimológiai Intézetről, és nagyon 
megtetszett, hogy több, biológiával 
foglalkozó csoport is van. Mivel sze-
rettem volna elkanyarodni egy kicsit 
ebbe az irányba, alaposabban utána-
néztem, mivel is foglalkoznak. Végül 
Vértessy Beáta professzorasszonyt ke-
restem fel kérésemmel, hogy csatla-
kozni szeretnék hozzájuk, majd együtt 
találtuk ki, mi lehetne a hozzám leg-
közelebb álló téma. Az uracil tartalmú 
DNS metabolizmusában fontos enzi-
meket vizsgáljuk, a Drosophila 
melanogastert (ecetmuslica) és humán 
sejtvonalakat használva modellrend-
szerként. Az eddigi munka során sike-
rült kimutatni, hogy a dUTPáz, mely 
az uracil beépülését akadályozza meg, 
létfontosságú az ecetmuslica egyed-
fejlődésében, illetve elengedhetetlen a 
genom integritásának megőrzésében.

A kutatómunka igen sokrétű. Leg-
inkább a kísérletek gondos megterve-
zését, egy probléma megközelítését 
szeretem, illetve a kapott eredmények 
kiértékelését, értelmezését, különösen, 

A	STEPHEN	W.	KUFFLER	ÖSZTÖNDÍJ	2013.	ÉVI	DÍJAZOTTJAI
Batki Júlia (vegyész MSc-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Gógl GergQ Zsolt, (vegyész MSc-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem) 
Kolossváry Márton (orvostanhallgató, Semmelweis Egyetem, ÁOK)
Nyerges Ákos (biológus MSc-hallgató, Szegedi Tudományegyetem) 
Oláh Viktor János (Orvosi Biotechnológia MSc-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Varga Torda (biológus MSc-hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem).

DNS-károsodás 

Drosophila-szövetben
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komplex működése már akkor is le-
nyűgözött, ugyanúgy, mint az 
elektrofiziológia adta lehetőségek. A 
hippokampusz CCK expresszáló gátló 
idegsejttel foglalkozom. Ezeknek a 
sejteknek számos sejttípusa ismert eb-
ben az agyi régióban, rendkívül érde-
kes és sokszínű kapcsolatokat alakíta-
nak ki, így precízen tudják befolyásol-
ni a fősejtek működését, melyek, mint 
hálózat, egyes memóriafolyamatok-
ban vesznek részt. Kimutattuk, hogy 
ezek a CCK-expresszáló gátló sejtek 
anatómiai klasszifikációtól függetle-
nül funkcionális különbségeket mu-
tatnak, ami egy specifikus kálium-
áramnak tulajdonítható. Ez azt jelenti, 
hogy adott sejttípusokon belül az egyes 
sejtek különböző elektrofiziológiai sa-
játosságokkal bírhatnak, ami aktivi-
tásbeli lehetőségeiket jelentősen növeli.
– A kutatómunkának mely részét 
kedveli a leginkább? 
– Nekem a mindennapos mérések el-
végzése a munka legkedvesebb része. 
Ezek azok az alkalmak, amikor min-
den sejt és minden mérés valami újat és 
izgalmasat tartogat számomra. Emel-
lett a kísérletek összegzését szeretem 
még. Azt, amikor sokheti munka 
egyetlen grafikonon összegződik, 
egyszerűen és egyértelműen megmu-
tatva munkánk gyümölcsét.

Mivel még mindig egyetemista va-
gyok, kezdőnek számítok itt, így rá-
szorulok azoknak a segítségére, akik 
lényegesen több tapasztalatuk révén 
képesek megválaszolni azokat a tech-

lett, majd a Moszkvában rendezett 
Science4Health 2013 Nemzetközi 
TDK Konferencia Life Sciences szek-
ciójában 2. helyezést ért el. Tartott már 
előadást nemzetközi konferencián 
Krakkóban, és posztert mutathatott 
be az egyik legnevesebb konferencia-
sorozat, a Gordon Research 
Conferences egyik rendezvényén.

A Kuffler Ösztöndíj díjátadóján el-
hangzott előadása nem csak arról 
győzte meg hallgatóságát, mennyire 
ismeri és szereti kutatási témáját, de 
Merkely Béla professzor szerint, aki 
Moszkvában is hallotta, még a 2. díjat 
érdemlő előadásnál is jobb volt.
– Moszkvába a Semmelweis Egyetem 
segítségével utaztam ki – mesélte el 
Oláh Viktor János. - Ezt a nemzetközi 
TDK-versenyt orvosegyetemek szá-
mára rendezték. (A KOKI a  Semmel-
weis Egyetem külső intézetének számít.) 
Rendkívül érdekes élményt jelentett, 
mivel teljesen különböző kulturális 
háttérrel rendelkező emberekkel talál-
koztam. Nagyon meglepett, mennyi-
re könnyen el tud beszélgetni egymás-
sal egy orosz, egy kazah és egy magyar 
diák, ha az érdeklődési területük 
ugyanaz. És végső soron még az ér-
tékrendjeink is nagyon közel állnak 
egymáshoz.
– Honnan ez a természettudomány, a 
kutatás iránti érdeklődés?
– A természettudományok már az ál-
talános iskolában érdekeltek, de ebben 
akkor legnagyobb szerepe szüleimnek 
volt, akik mindig arra biztattak, hogy 
járjak nyitott szemmel a világban. 
Hozzájuk bátran fordulhattam akár-
milyen kérdéssel. A gimnáziumban fi-
zika-, kémia-, biológia-szakkörökbe 
jártam, és abban, hogy a biológia felé 
orientálódtam, biológiatanárnőmnek, 
Vargáné Lengyel Adriennek volt a leg-
nagyobb szerepe. Zseniális tanár, aki 
mindig igyekszik, hogy az érdeklő-
dőknek messze a tananyagon túlnyúló 
ismereteket adjon át. Mellette az osz-
tályfőnököm, Harmath Sándor volt az, 
aki, ha nem is közvetlenül, de tanács-
adásaival és útmutatásával hozzájárult 
ahhoz, hogy eljuthassak idáig. 

Az egyetemek, intézetek kutatóinak 
lehetősége van arra, hogy az interne-
ten közzétehessék TDK-témakiírásai-
kat. Szabadics János kutatási témája na-
gyon felkeltette az érdeklődésemet, 
mivel az egyetemen voltak hasonló té-
májú tárgyaink és a hippokampusz 

nikai vagy lexikális kérdéseket, me-
lyek bennem felmerülnek. Amiatt 
azonban, mert mindenki más környe-
zetből jön más érdeklődési területtel és 
más hozzáállással, azt hiszem, nem 
csak számomra, de mindenki számára 
fontos egy-egy új és friss vélemény. 
Tanáraim és csoportvezetőm mellett 
legnagyobb hatással rám az engem kö-
rülvevő fiatal kutatók vannak. Ők 
azok, akik nap mint nap példát mutat-
nak nekem abban, hogy mi az elhiva-
tottság, és hogy a megszerzett tudás 
mellett mennyire fontos a folyamatos, 
precíz és kemény munka.

Esély	és	lehetWség
– Mit jegyeztek meg, tartottak fon-
tosnak a díjátadó utáni kötetlen be-
szélgetésből, amikor az Önöket díjazó 
kuratórium tagjai szóltak Önökhöz?
– Oláh Viktor János: Bár számos érde-
kes megszólalást hallhattunk, mint  
végső tanulságot egyetlen fontos dol-
got emelnék ki. Azt, hogy számunkra 
a cél nem ennek és az ehhez hasonló 
díjaknak az elnyerése kell legyen. Ez 
egy lehetőség, egy további esély, 
amellyel felelősségteljesen kell tud-
nunk élni. 
– Batki Júlia: A díj óriási megtisztelte-
tés számunkra, és fontosnak tartom, 
hogy munkánk, teljesítményünk hoz-
zájárulhat ahhoz is, hogy Kuffler Vil-
mos neve itthon is olyan ismert legyen, 
mint amit világhírű, sokoldalú ma-
gyar tudósként megérdemel.

KITTEL ÁGNES

Calbindin-pozitív sejtek 

a hippokampuszban
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Jut eszembe...
RÉZANGYAL

– Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát! - mondta meglepeté-
sében a kubikos, és megigazította bajszának mindkét 
szárnyát. Ásója alól zöldes, eszköznek látszó tárgyak for-
dultak ki a sárból. Töltést építettek, el-
hordták a szilléri dombot 1880 tavaszán 
az előző évi nagy árvízben romba dőlt 
Szeged városának Tápé felőli szélén.
– A rézangyalát! - mondta meglepődve 

a királyi biztos titkára, és megigazította 
gondosan kipödört bajszát, amint meg-
pillantotta a szép zöld patinát viselő réz-
csákányokat.
– Az angyalát! - mondta Tisza Lajos 

királyi biztos (1832-1898), amint lováról 
leszállva kezébe vette az eddig soha 
nem látott eszközöket, majd végigsimí-
totta szakállát.
Pulszky Ferenc hazai régészetünk pá-

pája egy szót sem szólt, csak sóhajtott 
nagyot, amikor Reizner János (1847-
1904), Szeged történetírója, múzeum-
igazgatója bemutatta neki a „szilléri réz-
kincset”.
Pulszky Ferenc (1814-1899), sok nyel-

vet beszélő, nagy tudású polihisztor, a 
Nemzeti Múzeum akkori igazgatója a 
bő öt évvel korábban (1874) hazánkban 
tartott nemzetközi kongresszuson fej-
tette ki nézeteit az általa feltételezett 
rézkorról. A régészeti korszakok felosz-
tásában akkoriban még csak három, kő-
, bronz-, valamint vaskorról beszéltek. 
Pulszky, annak ismeretében, hogy a 
bronz ötvözet, feltételezte egy önálló 
rézkor meglétét. Ezt a feltételezést iga-
zolta a szilléri lelet.
( Joggal kérdezhetik, hogyan kerül ide 

a rézangyal, de ezt csak beszélyem vé-
gén árulom el, így valószínűleg végig-
böngészik soraimat.)
Az már a régészet sajátos módszeréből származik, 

hogy a rézkor fogalma nem a réz „felfedezésétől” szá-
molódik. Apró rézgyöngyök, -tűk már jóval korábbról, 
az újkőkor középső szakaszától ismertek. Az sem kétsé-
ges, hogy a fém kitermelése és megmunkálása valahol 
a termékeny félhold területén, a korai urbánus kultúrák 
korában kezdődött.
Azt is bizton állíthatjuk, hogy a korszak korai és kö-

zépső szakaszában eddig nem tapasztalhattunk jelentő-
sebb etnikai változást, Dunán innen, Dunán túl a már 
ismert késő neolitikus népesség éldegélt. Gazdasági vál-
tozás, áttérés a szarvasmarhatartásra, megfigyelhető. 
Ritkán találnak többrétegű telepet, megjelennek több 

száz síros temetők, fura paradoxon, az élet tükörképe 
lesz a temető.
Jelentős kereskedelem, valamint gazdagodás jeleit fi-

gyelhetjük meg. Már a korai rézkorban 
(Kr. e. 5000-Kr. e. 4500) meleg égövi 
kagylókból faragott karperecek, gyön-
gyök fitogtatják a síron túl is tartani vélt 
jólétet, nem beszélve a réz ékszerekről. 
A középső rézkor többkilós, úgyne-

vezett kereszt élű csákányai már több 
tonna termésréz folyamatos felhaszná-
lására utalnak. Ezek legészakibb példá-
nya Rügen szigetén került elő, ám biz-
tos, hogy nálunk készült. A törzsfők-
nek kijárt az aranyból készült melldísz 
(Csáford, Tiszaszőllős).
A kora rézkori régészeti kultúra neve 

az Alföldön Tiszapolgártól, a Dunán-
túlon Lengyeltől származik.
A középső rézkor (Kr. e. 4000) név-

adója a síkságon Bodrogkeresztúr, a 
Dunától nyugatra Balaton - Lasinja, il-
letve Ludanice.
A késői rézkor (Kr. e. 3000) már nagy 

etnikai változások időszaka – előbb azon-
ban a rézangyalról kell beszámolnom.

Természetesen semmi köze a rézkorhoz, legkorábban 
a reformáció után születhetett indulatszó. 
Ezen típusú mondásaink többsége ugyanazon szavakkal, 

különböző indulatok, öröm, meglepetés, harag, és még 
hosszan sorolható lelki folyamat kifejezésére használható. 
Példáim: a kirelejzumát, a szentségit, a mindenségit, a 

Krisztusát, az anyját, az angyalát, a szakramentumát…
Első ránézésre káromkodásnak tűnnek, én magam 

nem érzem bennük az átok szándékát.
Az áldóját! De belebonyolódtam ennek a fűzfán fütyü-

lő rézangyalnak a históriájába, aki nem volt más, mint a 
templom sárgaréztől csillogó, duci puttóinak egyike.

TROGMAYER OTTÓ

A Szilléri rézkincs

Edény a Lengyeli kultúrából

Ellentett él_ rézcsákány
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1.
rész

Egy kisbolygó felfedezése az első megpillantá-
sától az elnevezéséig igen hosszadalmas és bo-
nyolult folyamat. Ennek legfőbb oka, hogy az 

égitest mozgásának pontos meghatározásához, a pálya 
precíz leírásához több éven keresztül követni kell a kis-
bolygót, ami nem mindig sikerül az észlelőknek. A sza-
bályozás is jelentősen megváltozott az elmúlt években, 
de általánosságban elmondhatjuk, hogy egy éjszaka 
megfigyelései nem elegendőek, hogy valóban felfedező-
nek mondhassuk magunkat. Ehhez legalább két éjszaka 
kell megfigyelni a kisbolygót, így amikor évekkel ké-
sőbb újra lefotózzák, a múltbéli adatokat visszakeresve 
eljuthatnak a mi észleléseinkig. Amennyiben később ta-
lálnak a mienknél korábbi megfigyelést az archívumok-

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

ban, az is előfordulhat, hogy elveszítjük az égitest felfe-
dezésének jogát. Ha már két különböző évben megfi-
gyelték a kisbolygót, és a mi ideiglenes jelölésünk alatt 
fut (ez a felfedezés évéből, majd betűk és számok kom-
binációjából áll), már biztosan mi leszünk megadva fel-
fedezőnek, de ehhez legalább további két évben meg kell 
figyelni az égitestet. Ezt követően a Nemzetközi Csilla-
gászati Unió (IAU) illetékes szervezete, a Minor Planet 
Center sorszámot ad a kisbolygónak, és az ekkor meg-
adott felfedezőnek 10 évig kizárólagos joga nevet adni 
az égitestnek. Kétrészes cikkünkben a tavaly elnevezett 
14 kisbolygó rövid történetét ismertetjük.

 (135799) Ráczmiklós = 2002 RZ111: Sárneczky Kriszti-
án fedezte fel 2002. szeptember 7-én ezt a 2-3 km átmé-

rőjű, 4,15 éves keringési idejű kisbolygót. 
Miután majd’ három hónapig sikerült kö-
vetni, nem okozott gondot 2004-es újrafel-
fedezése, azóta pedig minden évben megfi-
gyelik a világ valamely obszervatóriumá-
ban. A pontos pályaelemek ismeretében a 
felfedezőnek egy 1990-ben készült, digitali-
zált fotólemezen is sikerült megtalálni a 
nyomát. Nevét Rácz Miklós fizikusról kap-
ta, aki 2000 és 2011 között a Konkoly Ob-
szervatórium műszaki igazgatója volt, és ne-
véhez fűződik a Piszkéstetői Megfigyelő 
Állomás modernizációjának elindítása.

(142275) Simonyi = 2002 RQ117: az előző 
kisbolygóval egy éjszakán sikerült felfedezni 
ezt a 3-4 km átmérőjű, 4,11 éves keringési 
idejű égitestet. Az ekkor 19,5 magnitúdós 
kisbolygót három hónapig sikerült követni, 
így 2003. decemberében és 2005. áprilisában 
ismét észlelték a Mátrából, és azóta is folya-
matosan követik. A 21 fokos pályahajlású kis-
bolygó 2006-ban kapta sorszámát, neve pe-
dig Simonyi Károly (1916-2001) professzor-
nak, a Műegyetem legendás hírű tanárának, 
a Fizika kultúrtörténete című fizikatörténeti 
alapmű szerzőjének állít emléket, aki pályája 
során mindig kiállt a természettudományos 
és humán kultúra egysége mellett.

PAPP LÁSZLÓ ÉS A BÖRZSÖNY 
AZ ÉGRE KERÜLT

Már kétezernél is több aszteroidát sikerült felfedezni a Szegedi Tudományegyetem és az MTA 

Csillagászati	 és	 Földtudományi	Kutatóközpont	 együttmeködésével	 1997-ben	 indított	 kisbolygó-
megfigyelési	program	keretében.	Ezek	jó	részét	a	Csillagászati	Intézet	PiszkéstetWi	MegfigyelW	
Állomásának	60	cm-es	Schmidt-távcsövével	találták	a	csillagda	kutatói,	valamint	az	SZTE	és	az	

ELTE	hallgatói,	munkatársai.

A felfedezések ezreit szállító piszkéstetQi Schmidt-távcsQ (RÁCZ MIKLÓS FELVÉTELE)
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hazánk egyik legszebb tájáról kapta nevét.
(175566) Papplaci = 2006 TM7: 

Sárneczky Krisztián és Csák Balázs fe-
dezte fel 2006. október 1-jén 20 magni-
túdónál. A 4,91 éves keringési idejű, 3-4 
km átmérőjű égitestről 1999-ből és 2004-
ből is előkerültek egyéjszakás megfigye-
lések, a 2001 és 2003 közötti időszakból 
pedig egy internetes képarchívumot 
használva a felfedezők mértek ki számos 
pozíciót. Sorszámát 2008 elején kapta, 
miután Piszkéstetőről sikerült újra megfi-
gyelni. Bár 19,5 magnitúdónál nem lehet 
fényesebb, azóta is rendszeresen és sok-
szor észlelik a világ különböző obszerva-
tóriumából. Nevét a legendás hírű, felejt-
hetetlen mondásai és közvetlen stílusa mi-

att mindenki által szeretett Papp Lászlóról (1926-2003), 
a mi Papplacinkról kapta, aki első bokszolóként védte 
meg két alkalommal is az olimpiai bajnoki címét (1948 
után 1952-ben és 1956-ban is győzött) Kétszeres Euró-

pa-bajnok, hétszeres magyar bajnok, pro-
fi pályafutása során 29 mérkőzésből 27-et 
megnyert, kettő pedig döntetlennel vég-
ződött. 

(181298) Ladányi = 2006 QY: ezt a 4-5 km-es 
kisbolygót szinte egy időben fotózták le 
Piszkéstetőn és a kaliforniai Palomar-
hegyen, de a gyorsabb beküldés miatt vé-
gül Sárneczky Krisztiánnak ítélték a fel-
fedezést 2006. augusztus 17-ei dátum-
mal. Miután a 19-19,5 magnitúdós kis-
bolygót szeptemberben is sikerült 
lefotózni, 2005-ből előkerült egy archív 
mérés Kitt Peakről, míg a 2001-2002-es 
időszakból a felfedező mért ki számos ar-
chív felvételt a már említett Palomar-
hegyi távcső archívumából. Az 5,28 éves 
keringési idejű égitest végül 2008 márci-
usában kapta meg sorszámát, miután a 
Mátrából többször is újraészlelték. A kis-
bolygót Ladányi Tamás amatőrcsillagász-
ról, a The World At Night (TWAN) cso-
port tagjáról, neves asztrofotósról, két 
kettőscsillag felfedezőjéről nevezték el.

(167018) Csontoscsaba = 2003 QS29: 
Sárneczky Krisztián találta meg 2003. au-
gusztus 23-án ezt a 19,5 magnitúdós kis-
bolygót, amelyet egy hónappal korábban 
már észleltek egy amerikai obszervatóri-
umból, ám a felfedezés végül nálunk ma-
radt, mert szeptember közepéig folyamato-
san tudtuk követni a halványuló kisboly-
gót. Az 1-2 km átmérőjű, 3,81 éves kerin-
gési idejű aszteroidát később 2002-es archív 
képeken is azonosítottuk, majd további kö-
vetése után 2007 őszén megkapta sorszá-
mát. Nevét a Piszkéstetői Obszervatórium 
1 méteres RCC-távcsövének épületét ter-
vező Csontos Csaba (1940-2013) Ybl-díjas 
építészről kapta, aki többek között a buda-
pesti Korona Szállót és a keszthelyi Balaton 
Színházat tervezte.

(167341) Börzsöny = 2003 VG: ezt a közel kör alakú pá-
lyán járó, 4, 56 éves keringési idejű, 20,5 magnitúdós 
kisbolygót is Sárneczky Krisztián fedezte fel 2003. 

november 3-án. Másfél hónapnyi követés után számos 
archív, 2002-ben készült felvételen is megtalálták a 3-4 
km átmérőjű kisbolygó nyomát, így miután 2005-ben és 
2007-ben is sikerült megfigyelni, megkapta sorszámát. 
A keresztségben a Börzsöny nevet kapta, amely hazánk 
egyik legszebb hegysége, a Dunakanyar ékessége.

(171118) Szigetköz = 2005 GJ1: Sárneczky Krisztián 
azonosította 2005. április 2-ai képeken ezt a 20 magni-
túdós, 3-4 km átmérőjű kisbolygót. A hónap végére ki-
derült, hogy 2001 UC182 jelöléssel korábban már katalo-
gizálták, ám a több 2005-ös megfigyelés miatt végül 
magyar felfedezésű maradhatott. Az 5,64 éves keringési 
idejű, mindössze 2 fokos pályahajlású aszteroidát azóta 
minden szembenállása alkalmával észlelték, így 2007-
ben megsorszámozták. Akárcsak az előző égitest, ez is 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

 

A Csontos Csaba által tervezett épület és kupola ad otthont hazánk legnagyobb,  
1 méter átmérQj_ távcsövének (RÁCZ MIKLÓS FELVÉTELE)

Papp László,  
háromszoros olimpiai bajnok



854   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/27

A z elmúlt néhány évtizedben 
valóságos tudománnyá nőtte 
ki magát a közlekedésszerve-

zés, elég, ha csak a látványosan fejlő-
dő közút-hálózatra és annak követ-
kezményeire gondolunk. Létezik 
ugyanakkor egy kicsit misztikus, 
háromdimenziós világ is, amelyben 
a közlekedés szervezését a légiközle-
kedési irányítók végzik. 

NATO-pályázat
A légiközlekedés irányítása óriásit 
fejlődött és szakosodott. Jó ideje már 
külön szakemberek felügyelik a 
közelkörzetet (a 6000 méter alatt és 
nagyjából Pest megye területén hala-
dó gépeket), a távolkörzetet (a 3000-
15 000 méter között és országhatá-
ron belül közlekedő repülőket). És 
persze működik a legközismertebb, 
a toronyirányítás is, amely már a re-

HATÁROKON 	ÁTLÉPV 	HAZA I 	 L ÉG I FORGALM I 	 I RÁNY Í TÓK

pülőtér közvetlen közelében, illetve 
a gurulóutakon vezeti a pilótákat. 

A Koszovói Köztársaság magas 
légtere 1999 óta zárva volt, és az 
ENSZ BT 1244. sz. határozatának, 
valamint a lezárás évében aláírt Ka-
tonai Műszaki Megállapodásnak 
megfelelően jelenleg is az Észak-at-
lanti Szerződés Szervezete (a továb-
biakban NATO/KFOR) irányítása 
alatt áll. A légtéren – a Pristinába 
irányuló repülőjáratoktól eltekintve 
– ez idő alatt nem repülhetett át 
egyetlen polgári légi jármű sem. A 
magas légtérben történő légiforgal-
mi szolgáltatás ellátására a NATO 
pályázatot hirdetett, amelynek kere-
tében 2011 júliusában hazánkat is 
megkereste. 

Magyarország 2011 szeptemberé-
ben jelezte a NATO felé elvi részvé-
teli szándékát, majd 2011. december 

5-én bemutatta a 17. NATO BANM 
(Balkan Aviation Normalization 
Meeting) előtt a pályázatát. A ma-
gyar pályázattal kapcsolatos előké-
szítő munkát a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, a Külügyminisztéri-
um, a Honvédelmi Minisztérium, a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság és a 
Közlekedésbiztonsági Szervezet, va-
lamint a HungaroControl Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
(HungaroControl) végezte. 

Magyarország kormánya 2012. 
február 29-i ülésén elfogadta a Ko-
szovó feletti magas légtér megnyitá-
sában való magyar részvételről, vala-
mint a sikeres NATO-pályázat ese-
tén felmerülő feladatok meghatáro-
zásáról szóló előterjesztést. Ezt 
követően 2012. április 13-án az 
Észak-atlanti Tanács (North Atlantic 
Council) úgynevezett csendes eljárás 

MAGYAR KÉZBEN – KOSZOVÓ 
MAGAS LÉGTERÉBEN

Idén	júniustól	magyar	légiforgalmi	irányítók	ellenWrzik	a	koszovói	magas	légteret.	E	jelentWs	szakmai	
siker	kapcsán	adódik	a	kérdés:	miként	került	a	hazai	légi	irányítás	oda,	amikor	a	balkáni	ország	jóval	
határainkon	túl	helyezkedik	el?	A	választ	a	Nemzeti	Fejlesztési	Minisztérium	közlekedésért	felelWs	
helyettes	államtitkára,	a	HungaroControl	FelügyelW	Bizottságának	elnöke	 írásából	 tudhatjuk	meg.
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lyázott még Macedónia, Albánia, és 
érdeklődött a megbízás iránt Auszt-
ria is, miután a korábbi olasz kon-
cepciót elvetették. A NATO-döntés 
Magyarország szerepvállalásáról a 
Koszovó feletti magas légtér meg-
nyitásában komoly diplomáciai siker, 
amely a jövőben is javíthatja az or-
szág nemzetközi megítélését, 
NATO-beli és diplomáciai pozícióit.

ElWnyök	
A budapesti irányítóköz-pontban, az 
ANS III-ban, annak építésekor olyan 
tartalékirányítói munkahelyeket is 
kialakítottak, amelyek felhasználha-
tók voltak erre a célra. Az adatfeldol-
gozó rendszer minimális korszerűsí-
tésével és a meglévő kommunikációs 
rendszer megfelelő bővítésével az irá-
nyítói munkához szükséges kapcsola-
tok maradéktalanul biztosíthatók 
voltak. Az irányítórendszert a 
THALES Air Systems, a kommuni-
kációs rendszert pedig a Frequentis 
AG osztrák cég közreműködésével 
alakították át a HungaroControl 
szakemberei. A radar- és rádiószol-
gáltatások elsősorban a szerbiai és 
macedóniai berendezésekre támasz-
kodnak, amelyek a bosznia-hercego-
vinai és bulgáriai radarjelekkel együtt 
többszörös radarfedést biztosítanak. 
A repülés biztonságát az egyéb tech-
nikai megoldások kapcsán is többszö-
rös biztosítékok szavatolják.

A Koszovó feletti magas légtér meg-
nyitása és az azon áthaladó öt repülési 
útvonal a teljes európai hálózat műkö-
désének jelentős javulását eredmé-
nyezheti annak ellenére, hogy méretét 
tekintve kicsi, mindössze 62 tengeri 
mérföld átmérőjű. Ez a változás a lég-
tér elhelyezkedése miatt a teljes euró-
pai hálózatra hatással lehet, az 
EUROCONTROL hivatalos előre-
jelzése szerint az európai légi útvona-
lak hossza összességében további 0,02 
százalékkal csökken. A szervezet 
prognózisa alapján az Európa délkeleti 
tengelyén található, eddig lezárt légtér 
megnyitása évente körülbelül 18 millió 
euró üzemanyagköltség-megtakarí-
tást jelenthet a légitársaságoknak. Az 
EUROCONTROL emellett az eu-
rópai légtérhálózat hatékonyságának 
növekedését várja, mivel évente 370 
ezer tengeri mérfölddel csökkenhet a 
repülési útvonalakon a ténylegesen le-
repült távolság. Az érintett 180 ezer já-
rat az új útvonalak használatával évi 
legalább 24 ezer tonna kerozint spó-
rolhat a légitársaságok számára, és 75 
ezer tonnával kevesebb káros anyag 
(CO2) kerülhet a levegőbe. 

A program határokon átívelő és 
több ország együttműködésén ala-
puló megvalósítása illeszkedik az 
Egységes Európai Égbolt program 
(SES II) alapelveihez és az európai 
integráció eszméjéhez.

SCHVÁB ZOLTÁN 

keretében felhatalmazta Magyaror-
szágot és a HungaroControlt a ko-
szovói légtér megnyitásához szüksé-
ges kétoldalú és multilaterális tár-
gyalások lefolytatására és a megálla-
podások megkötésére. 

Magyarország mellett szólt, hogy 
hazánk a NATO teljes jogú tagja, szö-
vetségesei megbízható partnere, to-
vábbá az, hogy a HungaroControl – a 
közép-európai régió egyik legelismer-
tebb és legdinamikusabban fejlődő lé-
giforgalmi szolgálataként – rendelke-
zik a feladat ellátásához szükséges 
szaktudással és szakembergárdával; il-
letve műszaki-technológiai szempont-
ból is alkalmas a szektor távoli irányí-
tására. Ezen felül előnyt jelentett a 
Magyarország által ajánlott kedvező 
pénzügyi konstrukció, valamint ha-
zánk fizikai közelsége a régióhoz, vé-
gül, de nem utolsósorban pedig az a 
tény, hogy a pályázat előkészítése so-
rán a magyar delegáció több helyszíni 
látogatást tett és előzetes egyeztetést 
folytatott az érintett partnerekkel.

A Végrehajtási Megállapodást végül 
a magyar kormány felhatalmazása 
alapján hazánk (akkori) NATO-nagy-
követe, Kovács István 2013. július 9-én 
Brüsszelben, a COMKFOR részéről 
pedig Volker Halbauer vezérőrnagy 
2013. július 17-én Pris ti ná ban írta alá.

Diplomáciai oldalról a projekt elindí-
tásában és előkészítésében 8 ország és 
több mint 15 szervezet nemzetközi 
együttműködését kellett koordinálni. 
A szakmai bravúr pedig abban nyilvá-
nul meg, hogy a magyar légiforgalmi 
irányítók Koszovó határaitól 700 ki-
lométerre Budapestről, a 
HungaroControl ANS III irányító-
központjából irányítják a KFOR-
szektorban meghatározott öt útvona-
lon átrepülő polgári légi forgalmat. A 
megbízás ideiglenes jellegű, de várha-
tóan több évre szól. A légtérnyitás ha-
tást gyakorol a teljes térség, így többek 
közt Macedónia, Szerbia, Albánia, 
Montenegró, Bulgária és Bosznia-
Hercegovina légi forgalmára is.

Diplomáciai	
és	szakmai	munka

A pályázat elkészítésében és benyúj-
tásában résztvevők sikere a szakmai 
munkán túlmutatóan annak is kö-
szönhető, hogy Magyarország aktív 
kezdeményezője volt az egész folya-
matnak. Magyarország mellett pá-
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Hideg erőleves

Az angol Winston Churchillt eddig 
inkább csak konzervatív politikus-
ként ismertük, s családi körülménye-
iről keveset tudtunk. Holott öt gyer-
meke volt, közülük a negyedik, egy 
lány, már kis korában meghalt. Ak-
kor a szülők nem terveztek további 
gyermekáldást, de 1922-ben meg-
született a „vigasztalás gyermeke”, 
Mary Churchill. A még élő gyermek 
most, 90 évesen megjelen-
tette emlékiratát, amely-
ben egykor szorgalma-
san vezetett naplója 
alapján a második világ-
háború végéig követ-
hetjük nyomon a nagy-
polgári Churchillek éle-
tét. A család az örökség-
ként kapott birtokon, a 
Londontól 25 mérföldre 
fekvő Chartwellben élt, 
majd Churchill minisz-
terelnöki kinevezése után, 1940 jú-
niusában átköltöztek a londoni 
Downing Street 10-be. 

A kötet legérdekesebb fejezetei a 
második világháború eseményeihez 
kapcsolódnak. Az Anglia elleni né-
met támadásokkal alapvetően meg-
változott Mary élete is, amelyet ko-
rábban főleg a társasági életet jellem-
ző bálok sorozata tett ki. Önkéntes-
ként légvédelmi tüzér kiképzést 
kapott (lőelemképző operátor), majd 
„büszke és lelkes katonalány” lett, s 
végül a századosi rangig vitte. 

A miniszterelnök lánya azonban 
számos kedvezményben, eltávozás-
ban s megkülönböztetésben része-
sült. Angliában a háború ellenére es-
ténként háboríthatatlanul folytak a 
katonák táncos rendezvényei, s gya-
koriak voltak a filmvetítések is. A 
húsz éves lány visszaemlékezésében 
nagy teret kapott a különböző prog-
ramok, családi ebédek, a vendégse-
reg részletes leírása, az ő szintjén ke-
vésbé érződött az ország háborús 
szenvedése. 

A Papa kedvence, Mary szárnyse-
gédként néhányszor elkísérte apját 
külföldi útjaira; így az angol női ka-
tonaélet mindennapjainak leírása 
mellett a nemzetközi diplomácia 
eseményeiről is értesülünk. Ezek kö-

zül kiemelkedik az 1945. júliusi pots-
dami konferencián való részvétele, 
ahonnét rendszeresen tudósította 
anyját a konferencia menetéről és 
benyomásairól. Július 19-én például 
ezt írta: „Tegnap Truman elnök Papá-
val ebédelt… Az elnök két kísérője ve-
lünk evett az ebédlőben. Ez volt a menü: 
hideg erőleves; naphal roston tartármár-
tással; báránysült mentaszósszal, burgo-
nyapüré, zöldborsó; fagylalt; sárgadiny-
nye. Háromkor az elnök elindult, hogy 

meglátogassa Joe bácsit 
(Sztálint), de amikor oda-
érkeztek, hatalmas ebéd 
várt rájuk. Így azután ala-
posan tele lehetett a gyom-
ruk, amikor elkezdődött a 
konferencia!”

A potsdami sikert 
azonban Churchill ku-
darca követte. 1945. jú-
lius 26-án jelentették be 
Angliában a választások 
eredményét, amely vá-

ratlanul a háborút megnyerő kon-
zervatívok vereségével és munkás-
párti sikerrel végződött. „Ezen a ret-
tenetes napon azonban Papa nem ingott 
meg, egyetlen arcizma sem rándult. Ez a 
nép akarata – mondta… Természetesen 
7 órakor elment a Buckingham-palotá-
ba, és letette a válláról azt a terhet, ame-
lyet a sötétebb napokban vállalt.” (A 
Churchill lány története. Holnap Kiadó. 
2014, 411 oldal, 2900 forint)

N. I.

 Az ellenállhatatlan hármas: 
só, cukor, zsír 

Egy nagyon fontos és aktuális köny-
vet szeretnék ajánlani olvasóinknak, 
hiszen minden ember számára fon-
tos az egészsége, a közérzete, a jólé-
te. Mára a fogyasztói társadalom a 
táplálkozás terén nagy kihívások 
elé állít bennünket – egészségün-
ket, fizikai és jórészt szellemi mű-
ködésünket is nagymértékben meg-
határozza táplálékunk minősége, 
mennyisége…

A könyv tudományos igényesség-
gel szolgál útmutatóként a tekintet-
ben, hogy miként maradhatunk 
egészségesek, és segít nekünk tisz-
tábban látni, érteni a világban meg-
jelenő – a táplálkozásunkat érintő – 

folyamatokat: mi idézhet elő függő-
séget bennünk valamely étel iránt? 
Miért eszünk sokszor tovább akkor 
is, ha a szervezetünk már jóllakott? 
Miért választjuk a tápérték nélküli, 
de ízletes és nagyon hizlaló élelmi-
szereket annak ellenére, hogy tud-
juk: ártalmunkra lehet? Mi az oka 
annak a lelki jelenségnek, melyben 
bűntudatot érzünk, haragszunk ma-
gunkra, szégyent is érzünk, mivel 
tudjuk, hogy nem szabadna az újabb 
fogást vagy adagot is még megen-
nünk – és mégis eszünk és eszünk 
tovább …?

Sokaknak ismerős kérdések ezek, 
amelyeket nem tudunk megmagya-
rázni önmagunknak, környezetünk-
nek – és most e könyvből megtudhat-
juk, mi okozza e 
jelenségeket, és azt 
is, mi módon tu-
dunk szembeszáll-
ni velük és hogyan 
vehetjük át az irá-
nyítást táplálkozási 
szokásaink felett.

A könyv írója, 
David A. Kessler 
gyermekorvos, jo-
gász és író. Renge-
teg példával, ol-
vasmányosan mutatja be agyunk 
biokémiai folyamatait, a szerveze-
tünk energiaegyensúlyra való törek-
vését, a homeosztázist és egy eddig 
széles körben nem igazán ismert fo-
lyamatot: a jutalmazó rendszert. Az 
agyunk jutalmazó központját stimu-
lálva érheti el ugyanis egy élelmi-
szer, hogy azt mérték nélkül fo-
gyasszuk. Akkor is, mikor már szer-
vezetünknek nincs rá szüksége – sőt 
még tovább is, mikor már ártal-
munkra van. Milyen összetevők kel-
lenek ennek elérésére? Cukor, só és 
zsír. E három összetevő finom ele-
gye megtéveszti szervezetünk szabá-
lyozó rendszerét, így világunk civi-
lizált részein az emberi test elhízottá 
és temérdek betegségre hajlamossá – 
vagyis lassan életképtelenné – válik. 
Tudatossággal, odafigyeléssel tehe-
tünk ez ellen, mindennek egyik 
fontos lépése lehet e könyv elolvasá-
sa is. (Muszáj annyit enned? Park Ki-
adó. 2013, 296 oldal, 3500 forint)

LÁSZLÓ LILLA



Csökken a szívizomelhalás miatti halálozás

A magyar halandóság 1960-as évek óta tartó emelkedé-
se 1993-ban vett fordulatot, azóta ingadozó, de határo-
zott csökkenést mutat. A százezer lakosra jutó magyar 
meghaltak száma azonban továbbra is legmagasabbak 
közé tartozik az unióban, csak Románia, Bulgária Lit-
vánia és Lettország halandósági viszonyai rosszabbak. 
Míg a halálozás negyedéért felelős daganatos halálozás 
emelkedő tendenciája töretlen, addig a halálozás felét ki-
tevő keringési halálozás mérséklődése (-13%) a teljes ha-
lálozásénál is nagyobb (-10%) 
volt a trend megváltozása óta. 

Két évtizede a keringési be-
tegségek miatt meghaltak közel 
ötödének halálát heveny szív-
izomelhalás (infarktus) okozta. 
Ez az arány a következő tíz év-
ben 15%-ra, 2012-re pedig 
10%-ra csökkent. Az utóbbi né-
hány évben határozottabb a 
visszaesés. A halálozás javulása 
minden korcsoportban érzékel-
hető, de a fiatalabb évjáratok 
életesélyeire volt legnagyobb 
hatással. 2012-ben a 35-49 éves 
korosztályban infarktus miatt 
meghaltak száma kevesebb 
mint a fele volt a 2005. évinek 
százezer lakosra vetítve. 
Ugyan ezen idő alatt a teljes in-
farktusos halálozás 30%-kal 
csökkent.

Nincs információ arról, hogy 
a halálozás csökkenése miért 
következett be. Lehetséges, 
hogy eleve kevesebben bete-
gedtek meg, ám az is lehet, 
hogy az új, katéteres érmeg-
nyitó technikák és gyógysze-
rek hoztak javulást. A csökke-
nő megbetegedések alapfeltétele az életmóddal kapcso-
latos szemléletváltozás. Nincs bizonyíték azonban arra, 
hogy ennek a jellemzően életmód-betegségnek – mely-
nek kialakulására a táplálkozás, a rendszeres mozgás, a 
dohányzás, az alkoholfogyasztás és a stressz kezelése is 
jelentős hatást gyakorol – a visszaszorulásában az 
egészségtudatosság javulásának is szerepe lehetett ha-

zánkban. Az életmód-tényezők fontossága minden-
esetre inkább a magasabb társadalmi státusúakat ösz-
tönzi változtatásra. Az Európai Lakossági Egészségfel-
mérés szerint az egészségtudatosság jelenléte a felsőfo-
kú végzettségűek között sokkal gyakoribb. 2012-ben 
az ischaemiás szívbetegségekben meghaltak 68%-ának 
csak 8 általános vagy annál is alacsonyabb iskolai vég-
zettsége volt. 

A halálozás visszaszorulásának másik lehetséges ma-
gyarázata a korábbinál sokkal eredményesebb terápia. 
A szívgyógyász szakma ez utóbbi állítás alátámasztására 

2010-ben elindított egy pilot projectet 
a Gottsegen György Országos Kardio-
lógiai Intézet (GOKI) irányításával, 
amelybe az ellátók 40%-a önként csat-
lakozott. A szaktárca rendeletére 2014. 
április 15-től ez a project felvette a 
Nemzeti Infarktus Regiszter nevet, az 
adatszolgáltatás pedig kötelezővé vált. 
A regiszterből ki fog derülni, hogy há-
nyan, hol és milyen kezelésben része-
sültek, s mely esetekben volt eredmé-

nyes a terápia. Jelenleg az országban 19 szívkatéter- és 
36 infarktusközpont van. Az infarktus kimenetelénél 
nagyon fontos, hogy a beteg két órán belül megfelelő-
en felszerelt ellátóhelyre kerüljön. A mentőszolgálattal 
való szoros együttműködés ezért tovább javíthatja a 
betegek gyógyulási esélyeit.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Titokzatos sziget a Titán 
tengerén

A jelenleg is a Szaturnusz rendsze-
rében keringő Cassini-missziónak 

a bolygó legnagyobb holdja, a Titán 
felszínéről készült radarfelvételein 
csillagászok rejtélyes, fényes, hol fel-
tűnő, hol eltűnő képződményt fe-
deztek fel a hold második legna-
gyobb tengerén, a Ligeia Marén. Az 
átmeneti (tranziens) jellegű képződ-
ményt a kutatók „mágikus sziget”-
nek becézik. 

mintában sem sikerült rábukkanni a 
legkisebb szilánkjára sem.

Most két amerikai kutató, Cse 
Ma, a Kaliforniai Műszaki Egyetem 
(Caltech) mineralógus professzora, 
és Oliver Tschauner, a Nevada-Las 
Vegas-i Egyetem geofizikus pro-
fesszora többéves kitartó keresés 
után végre megtalálta az ásvány 
egy mikroszkopikus zárványát egy 
meteoritban – megteremtve ezzel 
annak lehetőségét, hogy az ásvány 
hivatalosan is tudományos elneve-
zést kapjon az erre jogosult nem-
zetközi szervezettől (Nemzetközi 
Ásványtani Szövetség/International 
Mineralogical Association, IMA).

A Föld minden bizonnyal leggya-
koribb ásványa az 1946-ban a magas 
hőmérsékleten és nagy nyomáson 
végbemenő fizikai folyamatok te-
rületén végzett úttörő munkásságá-
ért fizikai Nobel-díjjal kitüntetett 
Percy Bridgman fizikus tiszteletére a 
bridgmanit nevet kapta. 

Ma és Tschauner abból indultak 
ki, hogy bizonyos meteoritok viha-

Új ásványnév: Bridgmanit

A földköpeny mélyebb rétegeinek 
szerkezetét lényegében csak köz-

vetve, a földrengéshullámokat észle-
lő szeizmológiai mérések elemzésé-
vel tudják vizsgálni a kutatók. Így is 
viszonylag sok ismeret gyűlt össze 
annak réteges felépítéséről és az 
egyes rétegekben gyakori ásványok-
ról. A felszín alatt 660 kilométeres-
től 2900 kilométeres mélységig 
terjedő alsó földköpenyről, amely 
összességében a Föld tömegének 
mintegy felét adja, régóta sejtik, 
hogy egyik fő összetevője egy 
perovszkit kristályszerkezetű, vas-
tartalmú magnézium-szilikát ás-
vány (azaz (Mg,Fe)SiO3 perovszkit), 
amely a mélységben uralkodó magas 
hőmérsékleten és nagy nyomáson is 
stabil. Jóllehet ezt az anyagot labora-
tóriumban mesterségesen előállított 
mintákon az alsó földköpenyben 
uralkodó különleges viszonyok kö-
zött már alaposan tanulmányozták, 
a természetben eddig még egyetlen 

ros életútjuk során elszenvedhettek 
olyan nagy erejű ütközéseket, ame-
lyek során olyan magas hőmérsék-
let és nagy nyomás alakulhatott ki 
bennük, illetve egyes részeikben, 

A Nature Geoscience-ben 
megjelent tanulmányukban 
a kutatók leszögezik, hogy a 
Titán északi féltekéjén most 
először sikerült dinami-
kus geológiai folyamatokat 
megfigyelni. „Először talál-
tunk arra utaló jeleket, hogy a 
Titán felszínén található fo-
lyadékok állapota sem dermedt 
örökös mozdulatlanságba, ha-
nem dinamikus változásokban 
vehet részt” – nyilatkozta 
Jason Hofgartner, a Cornell 
Egyetem bolygókutatója, a 
cikk vezető szerzője. 

A Titán, a Szaturnusz második hold-
ja számos hasonlóságot mutat a Föld-
del. A bolygónknál kisebb óriásholdat 
vastag, sűrű, ködös légkör veszi körül, 
felszínén számunkra ismerős földrajzi 
alakzatok: hegyek, völgyek, tavak, fo-
lyók láthatók – épp csak utóbbiakban 
nem víz, hanem cseppfolyós metán és 
etán található. A holdon a földihez na-
gyon hasonló folyadékkörforgási rend-
szer működik, bár a víz szerepét a fo-
lyékony szénhidrogének töltik be, ame-
lyek párolgással a légkörbe kerülnek, 

majd eső formájában visszahullanak a 
felszínre.  

A kutatók a titokzatos képződményt 
a Cassini szondának a hold északi fél-
tekéjéről készült radarfelvételei összeha-
sonlító elemzése során fedezték fel: az 
eljárásban az adott területről különböző 
időpontokban készült felvételeket ha-
sonlítják össze. Korábbi hasonló elem-
zések teljes változatlanságot mutattak, 
még hullámokat sem sikerült a Ligeia 
Mare tükörsimának tűnő felszínén ki-
mutatni. Most viszont egy 2013 júliu-

A 4,5 milliárd éves Tenham-meteoritban végre 

sikerült kimutatni a bridgmanit egy parányi 

szilánkját (KÉP: CSE MA)

A Ligeia Mare a Titán 

második legnagyobb tava

A Ligeia Mare partvonalának részlete a Cassini 

radarfelvételén a „mágikus sziget” felt_nése 
elQtt (balra) és megjelenésekor (jobbra, 
a piros karikával jelzett területen) 

KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH/CORNELL

bridgmanit
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amilyenek a Föld mélyében ural-
kodnak. Így találtak rá az 1879-ben 
Ausztráliában földet ért 4,5 milliárd 
éves Tenham-meteoritra, amely a 
jelek szerint számos ilyen ütközésen 
esett át.

Tschauner szinkrotron röntgen-
sugárzással diffrakciós vizsgála-
tokat végzett az ásvány jellegze-
tes jeleinek felkutatására, majd 
Ma a megjelölt területeket és 
szűkebb környezetüket nagy fel-
bontású pásztázó elektronmikro-
szkóppal vizsgálta meg, és meg-
határozta a parányi bridgmanit-
kristályszemcsék összetételét és 
kristályszerkezetét, amelyet aztán 
Tschauner röntgendiffrakcióval 
újraelemzett. Többszöri oda-vissza 
ellenőrzést követően a két kuta-
tó elegendő bizonyítékot gyűjtött 
össze annak bizonyítására, hogy a 
parányi kristályzárvány kristály-
szerkezetében és kémiai összetéte-
lében egyaránt megfelel valameny-
nyi kritériumnak. 

(ScienceDaily)

Biliárdbolygók

A kisbolygók összetételét és Naptól 
mért távolságukat vizsgálták a 

SLOAN Digitális Égboltfelmérési 
Program (SDSS) keretében. A várt 
eredmény - miszerint az összetétel a 
Naptól mért távolsággal 
együtt változik - egyál-
talán nem jött meg, he-
lyette pontosította a ku-
tatók elképzelését a 
Naprendszer első pár 
millió évéről.

Az utóbbi harminc év-
ben úgy tartották a tu-
dósok, hogy a kisboly-
gók naptávolság szerint 
elkülönült csoportokba 
tartoznak, és a kialaku-
lásuk óta eltelt hosszú 
idő alatt ott is marad-
tak, ahol keletkeztek.

Francesca E. DeMeo 
(Harvard-Smithsonian 
Intézet), valamint Be-
noit Carry (párizsi Égi 
Mechanikai Intézet) je-
lenlegi kutatásai azon-
ban ezt nem támasztják 
alá. Legalább 100 000 
db, a Mars és a Jupiter 
közötti főövben lévő 5 
km-nél nagyobb átmé-
rőjű kisbolygó vizsgála-
tából az derült ki: azok 
a kisbolygók, melyek 
összetételük szerint az 
öv külső részén kelle-
ne előforduljanak (szén 
tartalmú, egyszerűbb felépítésű), a 
Naphoz jóval közelebb is megtalál-
hatóak, s nehezebb, fémes magvúak 
is előfordulnak a legkülső övben.

„Azt találtuk, hogy ezeket a kisboly-
gókat valami jól összerázta, mint a 
pelyheket a hógömbben” – magyarázta 
Francesca DeMeo. 

Bár a felfedezést csak most tették 
közzé, már 2005 óta létezik egy mo-
dell (Nizza-modell), mely szerint a 
kialakulásuk után az óriásbolygók 
naptávolsága az időben változott, s 
a vándorló mozgásukkal zavarták a 
kis égitesteket. „Összerázták” az ősi 
Kuiper-övet és az ősi fő kisbolygóövet 
is. A főövben így lehetőség volt a kü-
lönböző összetételű kisbolygók hely-
változtatására, illetve a külső vagy bel-
ső Naprendszerbe is kiszóródhattak. 

Ez a felfedezés árnyalja a földi víz-
készletről kialakult képünket is, 

ugyanis jóval több szempontnak kell 
teljesülnie ahhoz, hogy egy „Föld-tí-
pusú” bolygón az élethez nélkülöz-
hetetlen víz megjelenjen. A jelenlegi 
feltételezésünk szerint  a Földre a jég 
magvú aszteroidák becsapódásával 
érkezett a vízkészlet jelentős része. A 

modell alapján látható, hogy ezeknek 
a becsapódásához sok tényező pontos 
összjátéka szükséges, például az óri-
ásbolygók megfelelő elhelyezkedése 
és vándorlása, megfelelő összetételű 
kisbolygóöv, nagy víztartalmú asz-
teroidák. A fentiek alapján a kutatók 
azt állítják, így jóval kevesebb Földhöz 
hasonló bolygót találhatunk a Világ-
egyetemben, mint eddig gondoltuk.

Az SDSS-Program Új-Mexikóból 
az Apache Point Obszervatóriumból 
vizsgálja az eget, és kutatásaikban 
magyarok is részt vesznek: a kisboly-
gók statisztikai vizsgálatával Szabó 
M. Gyula,  az extragalaxisok vizs-extragalaxisok vizs-
gálatával pedig Frei Zsolt ELTÉ-s 
kutató foglalkozik.

TÓTH IMRE
Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018 

sában készült felvételen megjelent a ké-
pen is látható szigetszerű képződmény, 
amely aztán a későbbi képeken (16 nap 
múltán) ismét nem volt észlelhető. 

A „mágikus sziget” mibenléte, létre-
jöttének mechanizmusa egyelőre nem 
ismert. A kutatók szerint azonban össze-
függésben állhat az évszakok váltako-
zásával (amely a földinél jóval hosszabb 
periódusú): a Titán északi féltekéjén 
most fordul a tavasz a nyárba. Az év-
szakváltozás mellett számos különféle 
hatás – széljárások, csapadékhullás, ár-
apály-hatások – együttesen alakíthatja a 
Titán metán-etán tavainak, tengereinek 
felszínét. Mindezek fényében a kutatók 
a következő lehetséges magyarázatokat 
vázolják fel: az északi féltekén most erő-
re kapott széljárások felborzolták Ligeia 
Mare felszínét, a radarjeleknek az így 
keltett hullámokról való szóródása hoz-
za létre a sziget „szellemképét”; a Ligeia 
Mare fenekéről felszabaduló gázbuboré-
kok gyűlnek fel átmenetileg a folyadék 
felszínén; a téli fagyok során létrejött és 
a felszín alá süllyedt szilárd metán- vagy 
etánjégtömb, amely a melegedés hatásá-
ra a felszínre emelkedik.

Azt, hogy a felsorolt elképzelések kö-
zül helytálló-e valamelyik, vagy egyéb 
magyarázatot kell keresni, csak későb-
bi megfigyelések dönthetik el. 

(ScienceDaily) 

Az Appache Point Obszervatórium 2.5 méter tükörátmérQj_ 
teleszkópja a Sacramento-hegységben

M_vészi elképzelés a korai NaprendszerrQl, mikor a kis 
égitestek vándorlása és ütközése még jóval gyakoribb volt
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 RSPB Természetvédelmi Tu-
dományos Központ néven új 
kezdeményezést indít útjára a 

RSPB, a BirdLife nagy-britanniai partnere, amelynek – a 
hozzátartozó online tudományos központot is beleértve – az 
a célja, hogy a XXI. század természetvédelmi problémáira 
megoldásokat találjon, s ezáltal megerősítse a BirdLife Part-
nerség vezető szerepét a nemzetközi ter-
mészetvédelemben.

A RSPB (Brit Királyi Madárvédelmi 
Társaság) szervezetén belül több mint 60 
kutató foglalkozik az Egyesült Király-
ság területén és külföldön terepkutatás-
sal, így a fajok megfigyelésével, termé-
szetvédelmi megoldások tesztelésével, a 
megállapítások szakmai folyóiratokban 
való publikálásával, ami nagyban hoz-
zájárul a vadvilággal kapcsolatos isme-
reteink bővítéséhez.

Idén változatos programok indulnak: a tervek szerint 
kamerákkal és GPS-követőkkel látnak el heringsirályokat 
annak érdekében, hogy megfigyelhessék együttélésüket 
a szélerőművekkel, madárszámlálásra pedig hőérzékelős 
drónokat alkalmaznak. Egy másik kutatás arra irányul, 
hogy feltárják a vadgerle, a bíbic és a pirosfejű keselyű né-
pességfogyásának okait.

David Gibbons, az új központ vezetője szerint: „ezek a projek-
tek fantasztikus példái annak, ahogyan a kutatók a legújabb tech-
nológia segítségével próbálják feltárni a fajok fogyásának okait és 
megmentésük lehetséges módszereit. Komoly veszélyek leselkednek 
a vadvilágra – a BirdLife tudósai meghatározó szerepet játszottak 
a tavalyi »A természet állapota«-jelentés elkészítésében, amely 
rámutatott arra, hogy az Egyesült Királyságban a fajok 60%-a fo-

gyóban van. Ezért most minden korábbinál 
aktívabban kell foglalkoznunk ezekkel az 
ügyekkel és hathatós módszereket kell kidol-
goznunk a fajok népességének növelésére.”

Stuart Butchart, a BirdLife tudományos 
részlegének vezetője szerint az RSPB 
nagyszerű új kezdeményezése kifogás-
talan példája annak, ahogyan a BirdLife 
Partnerség a tudomány bevonásával in-
novatív természetvédelmi megoldásokat 
alakít ki. Ez új alapot teremt a RSPB, a 
BirdLife Titkárság és a többi partner szá-

mára, hogy megerősítsék szoros együttműködésüket a nem-
zetközi tudományos kutatásban. Az állandó projektek között 
olyan változatos témák szerepelnek, mint a klímaváltozás 
hatásai, az invazív idegen fajok kiirtása, a halászat okozta faj-
pusztulás, ökológiai rendszerek működésének elemzése, véde-
lem alatt álló területek hatékonysága.

(www.greenfo.hu)
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MADÁRSZÁMLÁLÁS DRÓNOKKAL

A	növényvédW	szerek	 
és az autizmus 

Amerikai kutatók szerint kéthar-
maddal nagyobb a tünetek kiala-

kulásának esélye annál a gyermeknél, 
akinek édesanyja várandósan olyan 
mezőgazdasági üzem közelében él, 
ahol kártevőirtókat használnak.

A kutatók körülbelül 1000 kalifor-
niai autista gyermek édesanyjának la-
kóhelyét vetették össze a kereskedelmi 
forgalomban lévő növényvédő szerek 
használatának adataival.

„Azt vizsgáltuk, hogy hol laktak az 
édesanyák a várandósságuk alatt, a szü-
lés előtt és után. Megállapítottuk, hogy 
az autizmussal vagy más mentális le-
maradással diagnosztizált gyermekek 
anyukái közül sokan olyan helyen laktak, 
amelynek közelében többféle kártevőir-
tót is intenzíven használtak” – mondta 
Irva Hertz-Picciotto, a kaliforniai Davis 
Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője.

A tanulmány résztvevőinek egyhar-
mada 1,25–1,75 kilométerre élt olyan 
helyektől, ahol növényvédő szereket 
alkalmaztak. A kutatók megállapítot-
ták, hogy különösen azoknak a gyer-
mekeknek a körében volt magas az au-
tizmus kockázata, akik a várandósság 

második vagy harmadik harmadában 
voltak kitéve a szerek hatásának.

A tudósok úgy vélik, hogy a mag-
zatok agyfejlődése valószínűleg elté-
rően reagál ezekre a vegyi anyagokra. 
„Most azt kell megvizsgálni, hogy a 
várandós kismamák mely csoportjai 
reagálnak különösen érzékenyen a kár-
tevőirtókra” - mondta Janie Shelton, a 
tanulmány társszerzője, aki hozzátette, 
az üzenet igen világos, a terhes nők le-
hetőleg kerüljék az érintkezést az emlí-
tett anyagokkal.

Az autizmus az agyi működés alap-
vető fejlődésterületeket érintő, egész 
életen át tartó zavara, amely a társas 

viselkedés, a kommunikáció, a képze-
leti működés és a rugalmas gondolko-
dás zavarában jelentkezik. Eredetének 
pontos okai ismeretlenek, a vizsgálatok 
azt mutatják, hogy kialakulása valószí-
nűleg genetikai és környezeti ténye-
zőkre vezethető vissza.

Az autizmus a világon körülbelül min-
den századik embert érinti. A legújabb 
amerikai statisztikák szerint előfordulá-
sa az Egyesült Államokban gyakoribb, 
68 személyből egyet súlyt az idegi-
fejlődési zavar, bár ezek között enyhébb 
esetek is lehetnek, mivel a tünetek jobb 
felismerése miatt az orvosok több esetet 
diagnosztizálnak. (MTI)
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szerzQje (Franciszek). 25. Tapéta közepe! 27. Fiatalabb nQket kísérQ, 
rájuk felügyelQ, többnyire idQsebb nQ. 29. „Fészekaljnyi” kiskutya. 30. 
Angol gitáros, a Led Zeppelin alapítója (Jimmy). 31. A negyedik állat. 
33. Igazságügyi Orvosi Tanács (egykori testület), röv. 34. Hosszú kétje-
gy_ bet_. 36. Te és társa(i)d. 38. Határrag.

A 23. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: SÜLY, 
PODAGRA, H_DÉS, HAGYMÁZ, GÖRVÉLYKÓR. A megfejtést bekül-
dQk közül Grétsy László: Anyanyelvi séták cím_ könyvét (Tinta Kiadó) 
nyerte: Bús Mária (Veszprém), Inkovics Zoltán (Nagykanizsa), Kato-
na Antal (Budapest), Sári Edit (MezQcsát) és Trencsér Jánosné 
(Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A M_szaki Kiadónál jelent meg Schmidt Egon tollából az EmlQsök 
Európában és a nagyvilágban cím_ ismeretterjesztQ munka. EbbQl kér-
jük négy állat nevét. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést!

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

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

VÍZSZINTES: 1. Az elsR állat. 7. Mágnesmag! 9. Ábrándos képzelQ-
dés. 10. ... ovo; eleve. 11. Korszak. 12. ... Blas; Le Sage címadó regény-
hQse. 13. Ridegség. 15. Boleslaw Prus regénye. 17. Nyugat, röv. 18. 
Fél font! 20. Kossuth-díjas zenész, a Muzsikás együttes tagja (Péter). 
21. Megtalálja a foltját! 23. Kevés pénzbe kerül. 25. TegezQ viszony. 
26. A második állat. 28. Brazil Forma–1-es autóversenyzQ (Felipe). 29. 
SzülQ becézQ megszólítása. 31. ... most; e pillanatban. 32. Gyönyör_ 
madárdal. 35. Iparkodik. 37. Tárgyi.

FÜGGQLEGES: 1. ÖrlQszerv a szájban. 2. Becézett Olivér. 3. A Nana 
írója (Émile). 4. A szamárium vegyjele. 5. Új-zélandi Qslakó. 6. Kitöl-
tendQ rejtvényhálózat. 7. Robbanóeszköz. 8. A harmadik állat. 11. 
Továbbá. 13. Tábor, konferencia stb. búcsúrendezvénye. 14. Földmun-
kagép. 16. Széchenyi-díjas biokémikus, orvos, sejtbiológus, az MTA 
tagja (László). 19. Peloponnészoszi szentélykörzet. 22. A stroncium 
vegyjele. 24. Legendás órásmester, az óragyártásról szóló elsQ könyv 

Dr. Pfl iegler György (Debrecen, pfl iegler@dote.hu) – „Az Élet él 
és élni akar...”– cím` képe 24. számunkban (a 759. oldalon) je-
lent meg.

Az évgy`r`k nem Rrzik már a történelmét, zavaros repedések 
szabdalják azt, ami még megmaradt. A hatalmas emlékezetkie-

sés kráterében szél sodorta avar gyülemlik. Ki tudja, melyik fá-
nak mikor, honnan jött levelei. Végtére is mindegy; termRtalaj 
lesz belRle, amire igencsak szükség lesz, hogy energikus utód-
ja le ne maradjon a helyéért folyó versenyben. H. J.

JÚNIUSA HÓNAP KÉPE
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

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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Megvetés és önbecsülés címmel nyílt ki-
állítás a Néprajzi Múzeumban az egykori 
vándoriparosokról: üstfoltozókról, dróto-
sokról és teknőscigányokról.

A 2015. január 4-ig látható tárlat a ha-
gyományos vándoriparos mesterségeket tárgyakon, ké-
peken, filmeken és történeteken keresztül a háttérben 
húzódó gazdaságtörténeti folyamatokkal együtt mutatja 
be. A mesterségek megismertetése mellett megjelenik a 
különböző nézőpontok – a felfedezés, az idealizálás, az 
objektivitás, a szolidaritás, az emancipáció, a megvetés, 
az etnikus öntudat és identitás – története is. Az etnikus-
nak tekintett mesterségek sorsa nagyon különböző 
irányba fordult a XX. században. A drótostótok ország-
határokat átlépő dinamikája sikeres vállalkozások létre-
hozását eredményezte. A szlovák nemzeti mozgalom a 
drótosság történetét, múltját részévé tette a szlovák 
nemzeti identitásnak, ami nagyfokú megbecsültséget 
eredményezett. A cigány vándoriparosságot hasonló si-
keres átalakulás nem kísérte, csak a XX. század végi ci-
gány értelmiségi mozgalomnak köszönhetően kezdett a 
vándoriparos múlt fontos szerepet betölteni a cigány 
identitásban.

És kik a mai vándoriparosok? Hogyan működik a ván-
doriparosság a jelenkori kultúrában?  A vándoriparosok 
mára jobbára eltűntek a falusi és városi utcákról, legfel-
jebb egy-egy köszörűssel, esernyőjavítóval vagy szódás-
sal találkozhatunk. Emellett továbbra is feltűnnek ágy-
neműt, nadrágszíjat, zoknikat, esernyőt, netán kerámia-
edény- vagy késkészletet árusítók. Egy részük szomszéd 
országokból érkezett, mások idős vagy munka nélkül lé-
vő szegényebb emberek, akik így próbálnak megélni. 
Nekik is szól ez a kiállítás.

A kerámia szerepét mutatja be 
a római kori építészetben a Bu-
dapesti Történeti Múzeum 
Aquincumi Múzeumának szer-

dán nyíló új állandó kiállítása.
Az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkja a közel-

múltban kiállítási és raktárfunkciókkal rendelkező épü-
lettel (Tegularium) gazdagodott, amelyet féltetővel és 
pergolával védett sétány kísér. A sétány mentén mintegy 
50 méter hosszú, fülkékkel tagolt falfelület áll a hiány-
pótló kiállítás megvalósítására. Az Agyagból gyúrt 
történelem című tárlat gazdagon illusztrált tablók se-
gítségével ismerteti meg a közönséggel az anyagcsopor-
tot, amelyet a szakmai köznyelv római tégláknak nevez. 
A kiállítás aquincumi példák segítségével mutatja meg, 
hol és hogyan készültek a római téglák és más kerámia 
építőelemek, miként használták fel azokat, mit árulnak 
el a téglákon fennmaradt bélyegek és feliratok, valamint 
szemlélteti a téglák kutatásának, mint tudományterület-
nek a fejlődését.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Hazatérő remekművek. Pla-
kátok a Julius Paul-gyűjte-
ményből címmel nyílt kamara-
tárlat a Magyar Nemzeti Galéri-
ában. A bemutatott  10 plakát-
ritkaság nemrég kerültek a 
Galéria gyűjteményébe. A tárla-
tot további plakátok, rajzok és 
sokszorosított grafikák egészí-
tik ki a múzeum grafikai gyűj-
teményének anyagából. 

Julius Paul temesvári szárma-
zású bécsi gyűjtő több ezer da-

rabos nemzetközi plakátkollekciót hozott létre, 
amelyben hatszáz magyar plakát is volt. A berlini ala-
pítású Plakátbarátok Egyesülete (Verein der 
Plakatfreunde), amelynek Paul is tagja volt, a plakát 
szerelmeseit tömörítő nemzetközi csoport volt. Tag-
jaik műtárgyakat adtak, vettek, cseréltek és szívesen 
folytattak eszmecserét a plakátművészetről írásban 
vagy személyesen. 

Paul halála után az örökösök eladták a gyűjteményt, 
amely a bécsi Albertinába került. 2008-ban egy 
restitúciós eljárás során a művek Paul leszármazottaihoz 
kerültek, akik egy New York-i galériát bíztak meg a 
plakátok értékesítésével. A galéria képviselője a Magyar 
Nemzeti Galéria honlapján lett figyelmes Biró Mihály 
egyik plakáttervére, amelynek kinyomtatott változata 
részét képezte Paul magyar anyagának is, s ennek nyo-
mán kereste meg 2011 januárjában a múzeumot. Végül 
tíz plakátritkaság kerülhetett vissza Magyarországra, 
melyeket most a nagyközönség elé tárnak szeptember 
21-ig.

Ritkán esik meg, hogy egy művész 
még életében gondoskodik a szüle-
tése századik évfordulójára terve-
zett emlékkiállításról. Guglielmo 
Achille Cavellini (GAC) esetében 
azonban ez nem meglepő, hiszen 
egész életműve aköré épült, hogyan 
„történetiesítse” saját magát.

Az 1990-ben elhunyt olasz műgyűjtő és művész nevé-
hez köthető ugyanis a művészetéből a hetvenes évekre 
szinte mozgalommá fejlődött, az öndicsőítésből táplál-
kozó „öntörténetiesítés” mint alkotói módszer. A ha-
zánkhoz sok szállal kötődő, az önreklám, a hivatalos 
művészetkritika és a piac eszközeit ironikusan használó 
művész emlékére rendezett budapesti Ön tör té ne ti -
es í tés CAVELLINI 1914–2014 című tárlaton 
Cavellini eredeti művei és másolatai, többek között 
poszterek, bélyegek, matricák, mail art darabok és vi-
deók is láthatók. A kiállítás augusztus 24-ig látható a 
Ludwig Múzeumban.

Vándoriparosok nyomában

ÖndicsQítés felsQfokonRómai tégla

Plakátritkaságok
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

PUB-I 111137

Az ész végül lerombolta?
A 225 évvel ezelőtt, 1789. július 14-én 
kitört francia forradalom szellemi 
előkészítésében számos egyházi sze-
mélyiség játszott fontos szerepet. 
Mégis: a forradalmi események egyik 
legnagyobb vesztese végső soron a 
francia katolikus egyház lett.

MegtévesztW	stratégia
A sallangvirágok a ritka és veszélyez-
tetett orchideák közé tartoznak, 
amelyek virágai egyedi és populációs 
szinten is nagyon változó arányban 
képeznek termést. Három faj vizsgá-
lata során arra kerestünk választ, 
hogy mely tényezők felelősek e jelen-
ségért. 

A	tragikus	kínai	diáktüntetés
1989. április közepétől június elejéig 
egyre nagyobb számban szállták 
meg diákok a pekingi Tienanmen 
terét. Hamarosan munkások és más 
szimpatizánsok is a tüntetők mellé 
álltak, többszázezres tömeg vert sá-
torvárost a híres Tiltott Város szom-
szédságában. A központi hatalom 
nem nézhette tétlenül az eseménye-
ket. A tüntetés június 4-ére virradó-
ra vérontással ért véget. Hivatalos 
adatok 200 halálos áldozatról szól-
tak, a kínai Vöröskereszt jó tízszer 
ennyiről tud.

A hátlapon
Fehér homokdűnék

A világ legnagyobb gipsz-ho-
mokdűnéi között, a White Sands 
National Monument parkjában 
járunk az Egyesült Államokban, 
az új-mexikói Tularosai Meden-
cében. Első látásra egy átlagos ho-
moksivatagnak tűnhet a hely, 
azonban a homok színe ragyogó 
fehér. Mindannyian ismerjük a 
legelterjedtebb sárga, sárgásbarna, 
kvarcból, földpátból és egyéb ne-
hézásványokból álló homokot. 
Hallottunk már zöld, olivinből 
álló homokról is. De mitől lehet 
ilyen hófehér?
A park dűnéit tiszta gipszkristá-

lyok alkotják. A gipsz (kalcium-
szulfát) vízben nagyon könnyen 
oldható ásvány, ezért általában ol-
dott formában távozik a homo-
kos területekről. A Tularosai Me-
dence azonban lefolyástalan, ég-
hajlata pedig rendkívül száraz. 
Területét az utolsó jégkorszak 

idején szinte teljes egészében egy 
playa (sekély, sós, általában lefo-
lyástalan) tó fedte be, ami a száraz 
klíma hatására bepárlódott, és 
maga után hagyta a gipszhomo-
kot. Az a kevés eső, ami egy év 
alatt esik, nem tudja t eljesen felol-
dani és elszállítani a felhalmozó-
dott gipszet, mert az esetleges 
időszakos kisebb tavak, pocsolyák 
újra bepárlódnak és ismét kiválik 
belőlük a gipsz.
A kép egy ilyen ritka esőzés 

utáni pillanatban készült.
Kép: KINCSES BENCE

Szöveg: PÁSZTOR DOMOKOS
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