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Ezen a héten lezárult az Országos Tudományos Kutatá-
si Alapprogramok (OTKA) és az Élet és Tudomány kö-
zös cikkismertető pályázati felhívásának 
benyújtási időszaka. 

A cikkeket a következő két hét során az 
OTKA és szerkesztőségünk által közösen 
felkért zsűri bírálja el. A legjobb három 
írás szerzőit hívjuk majd meg a Tudo-
mányünnep keretében az OTKA székhá-
zában november 26-án tartandó ünnepélyes díjátadóra. 
A pályázat nyerteseiről november végén tájékoztatjuk 
Olvasóinkat lapunk hasábjain.

A díjazásban nem részesült, azonban közlésre alkalmas 
cikkeket – a pályázati kiírásban szereplő módon, térítés-
mentesen, s jövő őszig folyamatosan  – jelentetjük meg 
szerkesztett formában, a szerzőkkel egyeztetett végleges 
változatban és ütemezésben.

Köszönjük pályázóinknak, hogy meg-
tisztelték lapunkat tudományos munkájuk 
népszerűsítő formában megírt bemutatá-
sával, ezáltal ugyanis nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a hazai tudományos ered-
mények első kézből juthassanak el a széles 
közönséghez.  Olvasóinknak pedig előre is 

köszönjük az OTKA kutatásismertető sorozatunk iránti 
töretlen érdeklődésüket!

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!

PUB-113547
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	 Véget	értek		
a	csillagászattörténeti	
kalandozások

Elhunyt Ponori Thewrewk Au-
rél, a TIT Uránia Csillagvizs-
gáló és a Planetárium nyugal-
mazott igazgatója. Tartalmas, 
termékeny, de kemény megpró-
báltatásoktól sem mentes életet 
élt. Közhelyesnek tűnnek ezek 
a jelzők, de ha valakire, akkor 
Ponori Thewrewk Aurélra na-
gyon igazak. Francia hadifog-
sága során ugyanis megjárta a 

legkeményebb táborokat, hivatása 
gyakorlása közben viszont kalandoz-
hatott a csillagok világában.

1921. május 2-án született Budapes-
ten. A Pázmány Péter Tudomány-
egyetem matematika-fizika szakára 
járt, tanári oklevelét 1944 szeptem-
berében vehette át. Nem sokkal ké-
sőbb azonban a behívója is megérke-
zett. Szálasiék hatalomra jutásakor 
megszökött, de elfogták és csak egy 
amnesztiarendeletnek köszönhette, 
hogy nem végezték ki. 1945 tavaszán 
hadifogságba került, s csak 1946 má-
jusában tért haza. A sors furcsa fin-
tora, hogy éppen a katonai fogdában 
tanulmányozta először alaposabban a 
Bibliát, lényegében itt kezdte csillagá-
szati vonatkozásait kutatni. 

Neve összefonódik a Magyar Csil-
lagászati Egyesülettel. Az MCSE 
1946-os megalakulása után alelnök 
volt, az 1989-es újjáalakulásakor őt 
választották meg elnöknek. Ezt a 
tisztséget 2000-ig látta el, majd az 
MCSE örökös tiszteletbeli elnöke lett.

TIT Uránia Bemutató Csillagvizs-
gáló történetében is jelentős szerepe 
volt, hiszen már 1953-tól bemuta-
tókat tartott, szakkörében számos 
magyar hivatásos csillagász kezdte 
az ismerkedést az égbolt tudomá-
nyával. 1963-ban igazgatóhelyettes 
lett, 1975-től igazgató volt. 1977-től 
1981-ig, vagyis nyugdíjba vonulásáig 
a TIT Budapesti Planetáriumát is ve-
zette. Több műsort állított össze, köz-
tük a Betlehemi csillag címűt, melyet 
mindig műsorra tűznek a karácsony 
közeledtével.

1981 után is főként csillagászattörté-
nettel és a kronológiával foglalkozott. 
Szívügye volt az ismeretterjesztés, 
rengeteg előadást tartott országszer-
te, számtalan cikket is írt. Ezek össze-
számolása mégsem lesz olyan nehéz, 
mert a rá jellemző alapossággal és kö-
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te a megjelent publikációinak listáját. 
Az áltudományok elleni fellépésé-

ről is jól ismert. Gyakran emelte fel 
szavát az asztrológia és a világvége-
hiedelmek ellen. Volt tapasztalata 
bőven, hiszen számos világvégét, sőt 
egy világégést is túlélt. 

Fő műve, a Csillagok a Bibliában a 
Tertia Kiadónál jelent meg 1993-ban, 
stílszerűen karácsonyra. Ehhez majd’ 
50 évig tanulmányozta a bibliai ese-
ményekhez kapcsolható csillagászati 
jelenségeket. Ezek mélységét jelzi, 
hogy apokrif iratokat is használt, 
saját programjaival sok közép- és 
dél-amerikai, kínai napfogyatkozás, 
együttállások és más égi jelenségek 
idejét számolta ki. A betlehemi csil-

laggal kapcsolatos kutatásai nemzet-
közi szinten is kiemelkedőnek számí-
tanak. 

Az 1993 utáni eredményeit beépí-
tette későbbi műveibe. Az elmúlt 14 
évben hét kötete jelent meg. Az Isteni 
színjáték csillagászati vonatkozásairól 
a Divina Astronomia című könyvében 
írt. A Mária-kultusz hátterében fel-
lelhető csillagászati vonatkozásokkal 
a Hajnali Szép Csillag című munká-
jában foglalkozott A Nap Fiai-ban a 
Nappal kapcsolatos kutatásait tette 
közzé. A Hold-mítoszokat Az Ég 
Királynője című könyvében dolgozta 
fel. A Vénuszról a Bolygóistennőben 
írt, legutóbb pedig A Bolygókirályban 
a Jupitert és annak mitológiáját mu-
tatta be. Valamennyit a Magyar Csil-
lagászati Egyesület adta ki.

Ezekből is kitűnik széleskörű mű-
veltsége. Nem csak a csillagászatban 
és a határterületein volt jártas, hanem 
az egzotikusnak számító népek mi-
tológiájában, továbbá a művelődés-, 
művészet- és vallástörténetben, nyel-
vészetben is. 

Számos napórát tervezett. Az elsőt 
még 16 éves diákként, tanára, Csutor 
Ipoly útmutatásai alapján. Palozna-
kon készült el, ma is megvan. A leg-
utóbbit is itt állították fel 2013-ban a 
nyári napforduló alkalmával. 

A 45300-as sorszámú kisbolygó 
róla kapta a Thewrewk nevet. A 
Sárneczky Krisztián és Kiss László 
által felfedezett aszteroidát a Planetá-
riumban Kulin György születésének 
100. évfordulójára szervezett rendez-

vényen „vehette át”. Elismerései kö-
zött szerepel az MCSE és a TIT által 
alapított Kulin György-emlékérem, 
melynek első díjazottja volt. 

Gyakran hívták rádió és tévéműso-
rokba, mert mindig szerényen, ked-
ves humorral és hitelesen beszélt, sőt 
mesélt, így az is áhítattal hallgatta, 
aki nem volt jártas a témában. 

Munkássága jó példa arra, hogy egy 
kultúra van, melybe nem csak, hogy 
beletartoznak a természettudomá-
nyok, hanem egységbe is foglalha-
tók a társadalomtudományokkal és 
művészetekkel. Ehhez persze szükség 
van arra a szellemiségre, amit Ponori 
Thewrewk Aurél képviselt. 2014. ok-
tóber 8-án távozott kedvenc csillagai 
közé.

TRUPKA ZOLTÁN
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A kiállítás nem az események idő-
rendjét követi, hanem nagy témákat 
állít a középpontba. Legfontosabb 
szervezőereje felmutatni a tatárjá-
rás után létrejött, Esztergomi Bol-
dog Özséb által megszervezett, és 
ma is létező egyetlen magyar ala-
pítású férfi szerzetesrendnek a ma-
gyarság kultúráját, szellemi, lelki 
életét meghatározó tevékenységét. 
A rend szellemiségét máig átható 
remeteség kapcsán Remete Szent 
Pálnak, a „névadónak” alakját, a 
pálos rend egykori központjának 

Budaszentlőrincnek, Hunyadi Má-
tyás „zarándokhelyének” megismer-
tetésén keresztül mutatja be a tárlat 
(a romok a mai Budakeszi úton lát-
hatók Budapesten). A néhány töre-
dék mellett, amely az egykori kolos-
torból fennmaradt, és melyeket ma 
a Budapesti Történeti Múzeumban 
őriznek, felidézi a kultuszt, amely 
Remete Szent Pál egykor – Nagy 
Lajos királynak köszönhetően – itt 
őrzött test- és fejereklyéje nyomán 
kialakult. 

A XVIII. század második felének 
„virágzó korszaka” is megjelenik 
a kiállításban, amikor a rend, szel-
lemisége és iskolái révén, valamint 
Ányos Pál, Kreskay Imre, Virág Be-

	 Festetics-kódex		
és	versenymotor	

Az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) és a Magyar Pá-
los Rend közös rendezésében, 
Pécs városának támogatásával 
a pálosok 80 évvel ezelőtti 
visszatelepüléséhez és a rend 
25 évvel ezelőtti újraindulásá-
hoz kapcsolódóan Pálosaink, a 

fehér barátok címmel nagyszabású 
rendtörténeti, művelődéstörténeti, 
kultúrtörténeti, multimédiás, idő-
szaki kiállítás nyílt a pécsi Ja-
nus Pannonius Múzeum Mo-
dern Magyar Képtárában. A 
csaknem négy hónapig (2015. 
február 8.) látható tárlat 2015 
februárjában egynapos rend-
történeti tudományos konfe-
renciával zárul a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán.

A kreatív megoldásokat is 
alkalmazó látványos össze-
állítás a pálosok – a közok-
tatásból és a közgondolko-
dásból mára szinte teljesen 
kihullott – történetének né-
hány elemét szeretné felmu-
tatni a látogatók széles réte-
gei számára, felhasználva az 
elmúlt néhány évtized ré-
gészeti, irodalomtörténeti, 
történelmi kutatatásainak 
eredményeit is. A pálosok 
tulajdonában lévő tárgyak 
és dokumentumok mellett 
számos, közgyűjteményben 
őrzött pálos vonatkozású 
eredeti dokumentum is lát-
ható a tárlaton – az OSZK, 
a Budapesti Történeti Mú-
zeum, a Magyar Nemzeti Múze-
um, a Magyar Tudományos Aka-
démia és más intézmények gyűj-
teményéből, illetve több magyar 
vonatkozású festmény és egyéb 
érdekesség érkezik „vendégség-
be” a rend jelenlegi központjából, 
CzĊstochowából is. A nagyvázso-
nyi pálos kolostorban a XV. század 
végén keletkezett Festetics-kódex, 
melyet pálos szerzetesek készítet-
tek Kinizsi Pál feleségének, Ma-
gyar Benignának, és a napjaink 
pálos pasztorációjának a szolgála-
tába állított, zarándokutak soka-
ságát megjárt motorkerékpár csak 
két példa a kiállított tárgyak és 
dokumentumok sokszínűségére. 
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tők és más szerzetesei által kivette a 
részét a szellemi felpezsdülésből. 

A tárlat kiemeli a pálos rend közép-
kori és kora újkori kisugárzásának 
legfontosabb és máig ható eredmé-
nyét, a lengyel és a horvát megtele-
pedést is. Az 1786-os feloszlatás után 
– mely 312 pálos szerzetest érintett 
– a rendi hagyomány folyamatos 
fenntartásában a lengyelek fontos 
szerepet játszottak. A szóbeli átha-
gyományozás nemzedékről nemze-
dékre szálló, a szerzetesi közösségek-

ben kulcsfontosságú folyama-
tának lehetősége is megszakadt 
Magyarországon, amikor a 
XIX. század közepén elhunyt 
az utolsó magyar pálos. A ma-
gyar tartomány 80 évvel ez-
előtti újraindulásban, 1934-ben 
ezért is játszottak fontos szere-
pet a lengyel pálosok. Horvát 
területeken a pálosok szintén 
megtelepedtek a középkorban, 
s nemcsak részei mind a mai 
napig a horvát nemzeti identi-
tásnak, hanem fontos kötelékei 
a több évszázados magyar–hor-
vát együttélésnek. 

Kiemelt jelentőséget kapnak 
a tárlatban a pálos rend pécsi 
vonatkozásai, de éppúgy sze-
repet játszik az összeállításban 
a Budapesten, a Gellérthegy 
oldalában működő Sziklatemp-
lom története is. Megemlékezik 
azokról a pálos atyákról, akiket 
a kommunista hatalom hurcolt 
meg, köztük az 1951-ben ki-
végzett Vezér Ferencről, akit 
exhumálását követően 2012-
ben magas állami méltóságok 
részvételével temettek el méltó 

módon a rend alföldi kolostorában, 
Pálosszentkúton.

A kiállítás kapcsolódik a Ferenc 
pápa által meghirdetett, a keresz-
tény szerzetességet középpontba ál-
lító megszentelt élet évéhez (2014. 
november 30. és 2016. február 2.). 
A szervezők különböző kísérő-
programokkal, múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal várják az érdek-
lődőket. Tárlatvezetések lesznek a 
kiállítás létrehozóival és meghívott 
vendégekkel. Zenés-irodalmi sétán 
vehetnek részt a látogatók a kiállítás 
terében, valamint régész, irodalom-
történész, történész ismeretterjesztő 
előadását hallgathatják meg a pálo-
sokról. 
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	 Bepillantottak		
egy	nóva	szívébe

 Nemrég számol-
tunk be róla (ÉT 
2014/33. szám) 
mekkora fejtörést 
okozott a csilla-
gászoknak, ami-
kor bő két évvel 

ezelőtt a NASA Fermi Gamma-sugár 
űrtávcsövével felfedezték az első gam-
masugárzó nóvát, majd kevéssel ezt 
követően újabb két hasonló nóvára 
bukkantak. Földi rádiótávcsövekkel 
végzett nagyfelbontású megfigyelé-
sekkel most sikerült az egyik ilyen 
nóva esetében pontosan behatárolni 
azokat a területeket, ahonnan a gam-
ma-sugárzás kiindult, s amelyek isme-
retében a sugárzás keletkezésének va-
lószínű magyarázatára is fény derült. 

„Nemcsak a gamma-sugárzás forrásai-
nak pontos helyzetét sikerült meghatároz-
nunk, hanem olyan, korábban sosem látott 
folyamatokba is bepillanthattunk, amelyek 
más nóvák robbanásaiban is hasonló szerepet 
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játszhatnak” – mondta Laura Chomiuk, a 
Michigani Állami Egyetem csillagásza, 
a felfedezésről a Nature-ben beszámoló 
nemzetközi kutatócsoport tagja.

A klasszikus nóvák olyan kettős (bi-
náris) rendszerek, amelyekben egy 
szupersűrű fehér törpe és egy hoz-
zá közeli, a Naphoz hasonló csillag 
kering egymás körül. A fehér törpe 
eközben anyagot szív el kísérőjétől, 
és amikor a felszínén a nukleáris fú-
zió beindulásához elegendő hidro-
gén halmozódik fel, termonukleáris 
robbanás következik be: a klasszikus 
nóvák esetében ez nagyságrendileg 
néhányszor (tíz)ezer évenként ismét-
lődik. A robbanás során a rendszer 
hirtelen kifényesedik (ebből ered az 
elnevezése is: nova stella = új csillag), 
majd rövid ideig tartó fényességmaxi-
mumot követően fokozatosan elhal-
ványul. A nóvarobbanások lefolyását 
leíró modellek alapján a csillagászok 
nem számítottak arra, hogy ezek so-
rán gammasugárzás is keletkezhet, és 
2012 júniusát megelőzően nem is ta-
pasztaltak ilyet. Ekkor azonban a Fer-
mi felfedezte a tőlünk 6500 fényévre, 
az Egyszarvú (Monoceros) csillagképben 
lévő V959 Mon nóvától érkező gam-
ma-sugárzást.

Ezzel egyidejűleg az új-mexi-
kói Karl G. Jansky nagyon nagy 
rádiótávcsőrendszer (VLA) megfigye-
lései jelezték, hogy a nóvától érkező 
rádiósugárzás valószínűleg a fényéhez 
közeli sebességgel száguldó részecs-

kéknek mágneses mezőkkel való köl-
csönhatásából ered. Ez a csillagászok 
figyelmét azonnal felkeltette: ilyen 
folyamatokban ugyanis nagyenergiájú 
gamma-sugárzás is létrejöhet.

Később a nagyon nagy bázisvonalú 
rádiótávcső-rendszer (VLBA) és az eu-
rópai VLBI interferometrikus hálózat 
további, rendkívül „élesszemű” meg-
figyelései alapján a nóva és környezete 
rádiótérképén a csillagászoknak sike-
rült két olyan „csomót” azonosítani, 
ahonnan a rádióhullámok eredtek: 
ezek a források az idő előrehaladtával 
folyamatosan távolodtak egymástól. A 
megfigyeléssorozatba később bekap-
csolódott a brit e-MERLIN rádiótáv-
cső-rendszer, majd 2014-ben a VLA is-
mételten megvizsgálta a nóvarobbanás 
már halványuló nyomait. Mindezen 
megfigyelések adatait összegezve a 
csillagászoknak sikerült összeállítani 
egy olyan forgatókönyvet, amely véle-
ményük szerint koherens magyarázat-
tal szolgál a történtekre.

A folyamat első lépcsőjében a fehér 
törpe és kísérője keringési energiájá-
nak egy részét a robbanásban kidobott 
anyagnak a pályájuk síkjába eső részé-
nek adja át az egyenlítő mentén, amely 
így a többinél nagyobb sebességre 
gyorsul. Később a fehér törpe egy még 
sebesebb részecskékből álló csillagsze-
let bocsát ki a sarkok irányába: ahol 
ez beéri és nekiütközik a korábban 
kidobott, de lassabban mozgó anyag-
nak, ott lökéshullám alakul ki, amely 
a fényéhez közeli sebességre gyorsítja, 
rádióhullámok és gamma-sugárzás ki-
bocsátására készteti a részecskéket. 

„Időben nyomon követve a rendszerben 
végbemenő változásokat – a források mozgá-

sát és a sugárzások intenzi-
tásának változásait –, majd 
ezt összevetve a fenti forga-
tókönyvön alapuló modell-
számítások eredményével 
tökéletes egyezést találtunk, 
amely vissszaigazolta fel-
tevésünk helyességét” – 
mondta Chomiuk.

2012 óta a V959 Mon 
mellett még további 
három nóvánál fedez-
tek fel gamma-sugár-
zást, amelyről ma már 
úgy vélik a csillagá-
szok, a nóvakitörések 
szokványos kísérője-
lensége lehet, amelyre 
korábban csupán azért 
nem figyeltek fel, mert 

távolabbi nóvák esetében ez a sugárzás 
csak erősen legyengülve, vagy egyál-
talán nem ér el hozzánk. 
Forrás:https://public.nrao.edu/news/pressreleases/
nova-gamma-ray-mystery-unraveled

Ezek a nóvák kettQs (bináris) rendszerek, 
amelyekben egy s_r_ fehér törpe anyagot 

(fQként hidrogént) szív el a Naphoz hasonló 
kísérQjétQl (fantáziakép)

A nóvarobbanásban a rendszer különbözQ idQszakokban, különféle irányokba és eltérQ sebességgel dob ki magából 
gázokat. Ahol ezek egymással átfedésbe kerülve ütköznek, lökéshullám gyorsítja közel fénysebességre a részecskéket, 
gamma-sugárzásra késztetve Qket. A V959 Mon nóvarobbanásban végbemenQ folyamatok idQben három fQ szakaszra 

bonthatók: az elsQ napokban a nóva az egyenlítQ mentén s_r_, viszonylag lassan mozgó anyagot bocsát ki (sárga 
anyagkúpok a baloldali panelen). A következQ néhány hétben sebes csillagszelek indulnak ki a sarkok irányába (kék 

anyagkúpok a középsQ panelen). Ahol a két szétterjedQ anyagkúp átfedésbe kerül egymással lökéshullámok gyorsítják 
fel és késztetik gamma-sugárzásra a részecskéket (vörös „csomók” a középsQ panelen). Végül az anyagkidobás és a 

csillagszél elcsitul, a kidobott anyag szétoszlik a csillagközi térben, a látványos égi „t_zijáték” véget ér (jobboldali panel).
KÉP: BILL SAXTON, NRAO/AUI/NSF
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K edves Olvasó, hány fény-
képe van a mobiltelefon-
ján? Ezek közül mennyit 

osztott már meg vagy szeretne 
megmutatni ismerőseinek? 
Ha jól sejtem, nem tudott 
azonnal egy konkrét szá-
mot mondani, és ha elő-
kapta kütyüjét és hosszasan 
görgette a képek tömkele-
gét, csak egyre inkább el-
ment a kedve a pontos szám 
kiderítésétől. Amennyiben 
pedig egy kedves élményről 
szóló képet kellene hirtelen 
előkeresnie, szintén való-
színűsíthetően percekbe 
telne annak megtalálása, 
főleg ha számos mappában 
tárolja felvételeit. 

Segít a mozaikkép
Ez a probléma ihlette az egyik ku-
tatásunkat – az MTA SZTAKI 
Párhuzamos és Elosztott Rendsze-

ÚJ	EGYÜTTMdKÖDÉSI 	LEHETVSÉGEK	AZ	ADATKEZELÉSBEN

FELLEGEKBEN	JÁRUNK
Életünk	 szinte	 minden	 részét	
behálózzák	 az	 internetes	 szol-
gáltatások,	amelyek	nagy	része	
használ	 vagy	 kapcsolódik	 vala-

milyen	 felhW	 rendszerhez.	A	 fel-
hWk	 a	 virtualizációs	 technológi-
ák	 alkalmazásával	 születtek	
meg,	amelyek	lehetWvé	teszik	a	
fizikai	 számítástechnikai	 rend-

szerek	 finomabb	 felosztását,	
elkülönítését,	 ezáltal	 több	 fel-
használót	hatékonyabban	szol-
gálhatnak	 ki.	 Ezt	 az	 elWnyt	 a	
legnépszerebb	internetes	szol-
gáltatások	üzemeltetWi	 is	 felismerték,	 így	napi	 tevékenységeink	közben	a	közösségi	 hálón,	 a	
levelezWrendszerekben	vagy	a	videómegosztó	portálokon	keletkezW	adataink	nagy	része	valami-

lyen	felhWben	köt	ki.	

rek kutatócsoportjában, illetve a 
Szegedi Tudományegyetem Szoft-
verfejlesztés Tanszékén – , amely-
nek célja, hogy mobil eszközöket 

bírjunk együttműködésre számítá-
si és adat felhőkkel. Az általunk 
kitűzött feladat felhasználói ada-
tok adat felhőben történő tárolása 

és számítási felhőben történő fel-
dolgozása, amelyet a következő 
esettel szemléltettünk: készítsünk 
egy mozaikképet a mobiltelefonon 

lévő egyik mappában tárolt ké-
pekről, amely áttekinthetővé 
teszi a mappa tartalmát.

A feladat megoldásához készí-
tettünk egy mobilalkalmazást 
egy saját grafikus interfésszel, 
amelyen keresztül vezérelni 
tudjuk a mozaikkép létrehozá-
sát, és amely a háttérben képes 
egy adat felhővel kommunikál-
ni. Emellett egy felhő alkalma-
zást is készítettünk, amely egy 
számítási felhőből figyeli az 
adott adat felhő tartalmát és 
újabb képek megjelenése 
esetén legenerálja a mozaik-
képet. Ily módon felhők és 

mobil eszközök működnek együtt 
egy közös probléma megoldásán. 
A módszer kiértékeléséhez egy 
2.2-es verziójú Android mobiltele-

Mobil eszközök és felhQk együttm_ködése
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zandó részfeladatokat és azok tulaj-
donosát (azaz melyik részfeladatot, 
melyik virtuális gép dolgozza fel). 
A részfeladatok lefoglalása érkezési 
sorrendben történik és kölcsönös 
kizárással biztosítjuk, hogy ugyan-

azon részfeladatot ne foglalhassa le 
egyszerre több virtuális gép. Kez-
detben egy részfeladat szerepel a 
fájlban – a konformerek legenerá-
lása –, később dinamikusan állnak 
elő újabb részfeladatok, amelyek a 
szimulált hűtést és energiamini-
malizálást végzik el. Ezek végre-
hajtásáért a több felhőben futó vir-
tuális gépek versengnek, amíg az 
összes részfeladat végre nem hajtó-
dik és a végeredmény elő nem áll. En-

nek a módszernek a kiértékelésére az 
előző kutatásban is használt akadémiai 
OpenNebula számítási felhőből, vala-
mint az üzleti szférában elérhető Ama-
zon számítási felhő szolgáltatásának 
keretében vettünk igénybe virtuális 
gépeket. Adat felhők tekintetében az 
Ubuntu One és a Dropbox szolgálta-
tókat használtuk. A kísérleteink során 

eltérő számú virtuális gépet indítot-
tunk az adatok feldolgozására és a ki-
értékelés során demonstráltuk, hogy 
hatékonyan használhatók együttesen 
eltérő megvalósítású számítási és adat 
felhők. A módszer segítségével nagy-

fokú párhuzamosságot érhettünk 
el a virtuális gépek egyidejű futta-
tásával, amely az eredeti közel egy 
hétig tartó szekvenciálisan futó 
alkalmazás végrehajtási idejét egy 
nap alá csökkentette.

BWvítés	
Visszatérve a mobil eszközök-
kel létrehozott adatokra, egy 
harmadik kutatásban azt vizs-
gáltuk, hogyan lehetne kibő-
víteni a felhasználók számára 
elérhető ingyenes adat felhő 
tárhelyek méretét, illetve ho-

gyan lehetne több hasonló szolgál-
tatót együttesen, könnyedén hasz-
nálni. A felhő-alapú adattároló 
szolgáltatásokkal tipikusan 2-5 gi-
gabájtnyi adatot tárolhatunk in-
gyenesen. Amennyiben ennél a 
korlátnál nagyobb méretű fájlt (pl. 
videót) vagy mappát szeretnénk a 
felhőben tárolni, több felhasználói 
fiókkal kell rendelkeznünk esetle-
gesen több szolgáltatónál. Több fi-
ók használata nehézkessé teszi ada-

taink kezelését: nyilván 
kell tartanunk, hogy az 
egyes fájlokat vagy fájl-
részleteket melyik szol-
gáltatóhoz töltöttük fel, 
valamint az egyes szolgál-
tatók más-más tulajdon-
sággal is rendelkeznek (pl. 
feltöltési sebesség, fel-
használói interfész, map-
paszinkronizálás), ame-
lyekkel tisztában kell len-
nünk. Ezek a problémák 
ihlették azt a módszert, 
amely több adat felhő 
együttes alkalmazására 
képes a felhasználó szá-
mára transzparens mó-

don. A problémát megoldó szolgálta-
tás három komponensből áll: egy mé-
rőeszközből (MeasureTool), amely a 
menedzselt szolgáltatók teljesítmé-
nyét (adat fel-/letöltési sebességét) kö-
veti nyomon, egy adatszétosztó esz-
közből (DistributeTool), amely a fáj-
lok igény szerinti darabolását, 
csomagolását és a szolgáltatók 

font, egy 4.0-ás verziójú Android 
táblagépet, Dropbox típusú adat fel-
hőt és a SZTAKI-ban üzemeltetett 
OpenNebula megvalósítású számítási 
felhőben futó virtuális gépeket hasz-
náltunk Ubuntu operációs rend-
szerrel, 1, illetve 4 magos 
virtuális processzorokkal, 
valamint 1, illetve 4 gigabáj-
tos memóriával. Két kísérle-
tet végeztünk el: egy 450 és 
egy 900 képet tartalmazó 
mappára végeztük el a mo-
zaikkép-generálást lokálisan 
és a felhőben is. A mérési 
eredmények alapján a felhős 
végrehajtás rövidebb idő 
alatt futott le, amellyel azt 
igazoltuk, hogy megéri szá-
mításigényes feladatokat ki-
szervezni a felhőbe.

A számítási felhők szerepét tovább-
gondolva, egy másik kutatásban több 
számítási felhő bevonását terveztük 
megvalósítani egy nagy számítási igé-
nyű biokémikus alkalmazás végrehaj-
tásához. Maga az alkalmazás úgyne-
vezett molekula konformereket gene-
rál és értékel ki magas hőmérsékletű 
mesterséges molekuladinamikához 
többváltozós statisztikai modellezéssel, 
hogy megvizsgálja a konformációs 
hajlamot, majd egy megbízható szer-
kezet eléréséhez szimu-
lált hűtést és energiami-
nimalizálást használ. A 
program futtatása idő-
igényes, mivel 50000 
konformert dolgoz fel 
egyszerre.

Az alkalmazás által 
megvizsgálandó ada-
tokat szintén egy adat 
felhőben helyeztük el 
(amely történhet mo-
bil eszköz segítségével 
is), viszont a kiindulá-
si és a számítások köz-
ben keletkező adatokat 
az adott felhasználói fi-
ókot figyelő, eltérő 
megvalósítású számítási felhőkben 
futó virtuális gépekkel dolgoztuk 
fel. A módszer nehézségét az adat 
felhőben tárolt adatokhoz történő 
szinkronizált hozzáférés jelenti. 
Ezt egy közös hozzáférésű konfi-
gurációs fájl bevezetésével oldot-
tuk meg, amelyben tároljuk és di-
namikusan frissítjük a feldolgo-

A mobilalkalmazás felülete

Autonóm adatfeldolgozás eltérQ megvalósítású 
számítási felhQkkel
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előlünk a háttérben zajló, sokszor 
bonyolult technológiai művelete-
ket, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a fellegekben járva veszélyek 
is leselkednek ránk. Nevezetesen a 
távoli felhőkben elhelyezett fel-
használói adatok tárolása és keze-

lése biztonsági 
problémákat is 
felvet. Számos 
adatvédelmi kér-
dés merül fel a fel-
hő szolgáltatások-
kal kapcsolatban: 
ki férhet hozzá 
rajtunk kívül a 
feltöltött/megosz-
tott adatainkhoz? 
Hol dolgozzák fel 
azokat? Meddig 
tárolják adatain-
kat? Nem vélet-
len, hogy az Euró-
pai Unió is meg-
különböztetett fi-
gyelmet tanúsít a 

téma iránt. Alapvetően jelenleg is 
egy 1995-ben született irányelv 
szabályozza a világhálón elhelye-
zett adataink védelmét, amely má-
ra jelentősen meghaladottá vált. 
Ezt a szabályozást egy 2012-ben 
kezdeményezett adatvédelmi re-
form következtében hamarosan 
felváltja egy új rendelet, amely im-
máron az újdonsült technológiai 
megoldások lehetőségeit is figye-
lembe veszi (1995-ben még a leg-
nagyszerűbb kutatók sem láthatták 
előre a felhők által lehetővé tett 
adatkezelő megoldásokat). A re-
form egyik újítása az úgynevezett 
„felejtés joga”, amely elv létezését 
az Európai Bíróság 2014 márciusá-
ban hozott ítéletében erősítette 
meg. Ennek következtében az in-
ternetes kereső szolgáltatóknál kez-
deményezni lehet bizonyos szemé-
lyes adatokra mutató hivatkozások 
törlését. Ez a lehetőség orvosolhat 
személyes adataink eltulajdonításá-
ból vagy akaratunk ellenére történő 
másolásából adódó problémákat, de 
a prevenció, azaz a megfontolt, tu-
datos internethasználat sok kelle-
metlenségtől kímélhet meg minket. 

KERTÉSZ ATTILA

A kutatást a Magyary Zoltán posztdoktori 
ösztöndíj támogatta

teljesítménye alapján történő fel-
töltését végzi, valamint egy össze-
gyűjtő eszközből (CollectTool), 
amely a fájlok megfelelő szolgálta-
tótól történő letöltéséért és kicso-
magolásáért, egyesítéséért felel. A 
megoldás lelke az adatszétosztó 

komponens, amely a legutóbb mért 
adatmozgatási sebesség és a megelőző 
mérések átlaga alapján választ szolgál-
tatói fiókot az egyes fájlok számára (a 
két szám súlyának aránya változtatha-
tó). Az ebben a kutatásban kidolgozott 
módszer kiértékelését négy adat felhő 
együttes alkalmazásával végeztük el: a 
Dropbox, a SugarSync, a Box.com és 
a Google Drive használatával. Eltérő 
méretű (5-100 megabájt) és mennyisé-
gű (2-10 db) fájlok automatikus szét-
osztásával kísérleteztünk különféle 
döntési súlyozással, miközben összesen 
közel 75 gigabájtnyi adatot mozgat-
tunk meg. A kísérletek során ugyan-
azon adatmennyiséget töltöttünk fel és 
le külön-külön az összes szolgáltató-
hoz, majd különféle súlyozással mind 
a négy szolgáltatót kihasználva. Méré-
seinkkel igazoltuk módszerünk haté-
konyságát, mivel a fenti szolgáltatók-
hoz képest – a Google Drive kivételé-
vel – gyorsabban tudtuk elvégezni az 
adatmozgatást, betartva az ingyenes 
tárolásra vonatkozó korlátokat.

A	felejtés	joga
A felhőszolgáltatások összehangolt 
működésével kapcsolatos megol-
dandó problémák száma még to-
vábbra is magas. Amellett, hogy a 
hasonló megoldások elősegítik 
adataink megosztását és elrejtik 

Adat felhQk együttm_ködQ használata

Rókaevolúció
 
Az észak-amerikai és az eurázsiai 
vörös rókák körülbelül négyszázezer 
éve elkülönültek egymástól – derül 
ki több mint ezer egyed apai, anyai 
és mindkét szülői ágon öröklődő 
DNS-ének vizsgálatából. A vörös 
rókák őshazája a Közel-Kelet, hoz-
závetőlegesen 1,15 millió éve itt élt 
az összes róka közös őse. Innen ju-
tott el a faj Szibériáig, ahol egy kis 
csoport átkelt a Bering-szoroson és 
benépesítette Észak-Amerikát. 

Az eredmény 
kissé meglepte 
a kutatókat. 
Az anyai ágon 
öröklődő mi to-
kond rium ko-
rábbi elemzései 
azt sugallták, 
hogy a két po-
puláció még öt-
venezer évvel 
ezelőtt is kap-
csolatban állt 
egymással. Va-
lójában azon-
ban ekkor csak 
néhány egyed 
jutott át Ázsiából az amerikai konti-
nensre, ami nem akadályozhatta meg, 
hogy a két populáció genetikailag szét-
váljon. Az eredmények alapján a kuta-
tók szerint érdemes fontolóra venni, 
hogy az észak-amerikai és az eurázsiai-
afrikai rókák (újra) két külön fajba tar-
tozzanak. Váratlan volt az is, hogy a ró-
ka nem csatlakozott az Amerikát meg-
hódító ragadozó fajok két nagy (1 mil-
lió, illetve 75-11 ezer évvel ezelőtti) 
hullámához, hanem időben a kettő kö-
zött lépte át a határt. 

A vörös róka a szárazföld legelter-
jedtebb ragadozója, sőt valószínűleg 
nincs nála elterjedtebb szárazföldi 
emlős sem (leszámítva az embert). 
Közel 70 millió négyzetkilométert 
népesített be. Az új eredmény nem-
csak a rókák őstörténetét helyezi új 
megvilágításba, hanem azt is segít 
megérteni, hogyan formálja a klí-
maváltozás a fajok elterjedését.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A z Arthritis Világnapot 1996 
óta minden év október 12-
én tartják világszerte. Meg-

lepő egybeesés, hiszen én is 96-ban 
születtem, és sajnálatos módon eb-
ben a betegségben szenvedek.

Nálam kétéves koromban jelent-
keztek a tünetek.  Az igazat meg-
vallva csak emlékfoszlányaim van-
nak róla, miként is kezdődött, így 
szüleim elmondására, illetve a tucat-
nyi ambuláns véleményre kell ha-
gyatkoznom.

Bölcsődés éveimet kezdtem volna, 
amikor észrevette anyu, hogy fel 
vannak dagadva az ujjízületeim. 
Enyhe bőrpír, nagy fájdalom, vala-
hogy így tudnám jellemezni. Pár 
héttel később már térd- és bokaízü-
leteimet is fájlaltam. Orvostól-orvo-
sig jártunk, több hetet töltöttem kór-
házban Budapesten, illetve Vesz-
prémben is. Tömérdek kivizsgáláson 
vettem részt, mikor megállapítot-
ták, hogy JRA-m, azaz fiatalkori 
ízületi gyulladásom van.

Kialakulásának oka máig is isme-
retlen, habár a családban előfordult 
már ilyen megbetegedés (nagyma-
mánál), mégsem bizonyítható, hogy 
örököltem. Sajnos ez krónikus be-
tegség, amit csak csillapítani lehet, 
gyógyítani nem. Legalábbis még 
nem találtak rá gyógymódot. Okoz-
hat deformitást, összenövések ala-
kulhatnak ki, és a beteg munkaké-
pességét, önellátását, életminőségét 
is ronthatja. Természetesen ezt kü-
lönböző kezelésekkel lehet javítani, a 
fájdalmat enyhíteni.

A gyulladás csökkentésére számos 
gyógyszer létezik, aminek súlyos 
mellékhatásai lehetnek főleg a májra, 
vesére, de akár egyéb belső szervekre 
is. Ezért rendszeresen ellenőrizni kell. 
Ez vérvétellel történik, jelen esetben 
nálam „csak” háromhavonta.

Mi az ízületi gyulladás?
A betegség autoimmun eredetű. 

Az immunrendszer fehérvérsejtjei 
kórosan működnek. A saját ízületi 
részeket idegenként ismerik fel, 
ezért, mint védekező reakció, 
gyulladást indítanak el. Az ízületi 
gyulladás általában szimmetriku-
san jelentkezik, persze 
vannak kivételek. Az én 
esetemben már több 
mint 7 éve főleg a jobb 
térdem az, ami be-
gyullad. Ez azt jelenti, 
hogy több, kóros ízületi 
nedv termelődik benne, 
ami feszíti a tokot, illet-
ve roncsolja a porcokat, 
szöveteket. Fájdalmas, 
kellemetlen érzés.

Ilyenkor mozgáskorlá-
tozottá válik az ember, 
hiszen a folyadék meg-
gátolja, hogy behajlítsuk 
a térdünket. Sajnos az 
elmúlt három évben 
többször is tapasztaltam 
ezt az érzést. Ennek 
megszüntetésére meg-
pungálják az ízületet, 
azaz felszúrják. Valószí-
nűleg mindenki el tudja 
képzelni, mennyire fáj-
dalmas lehet a beavat-
kozás, mégis jobb túl 
lenni rajta, mint szen-
vedni.

A betegségemből ki-
folyólag számos elfog-
laltságról lemondhatok. Ilyen példá-
ul a sport vagy a kirándulás hosszabb 
távon. Régebben, körülbelül tíz éve-
sen imádtam focizni. Hiába tiltot-
ták, akkor is játszottam a barátaim-
mal. Akkor még nem fogtam fel, 
milyen következményei lehetnek, 
valamint szerencsére akkoriban még 

panaszmentes voltam. Ma már örü-
lök, ha nem fáj a térdem. Sokan kér-
dezik tőlem, hogy miért nem járok 
testnevelésórára. Általában csak any-
nyit mondok, ízületi gyulladásom 
van. Persze sokaknak fogalma sincs 
mit jelent ez, mi zajlik le bennem. 
Hiszen azt tudni kell, hogy az ízüle-

ti betegség nem csak fizikailag, ha-
nem lelkileg is megviseli az embert. 
Remélem, hogy akik eddig azt 
mondták nekem, hogy szívesebben 
cserélnének velem, minthogy Coo-
pert fussanak, megértik, miért nem 
tartom ezt jó hozzáállásnak…

                              KIS TÍMEA

FIATALKORI REUMA
Az alábbiakban az EDUVITAL által támogatott veszprémi Lovassy László Gimnázium 12. osztályos 

tanulójának	cikkét	közöljük,	mely	személyes	emlékekbWl	táplálkozva	mutat	be	egy	betegséget.

eduvital_páratlan.indd   1353 2014.10.16.   16:22:04



1354   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/43

a fertőzésgyanús emberek vérmintái-
ból. Ez a munka teljesen más körülmé-
nyek között zajlott, mint amilyen itt-
hon, az OEK Nemzeti Biztonsági La-
boratóriumában található. A sátrunkba 
beérkező mintákat – az adminisztráci-
ót követően – egy alacsony nyomású, a 
külvilágtól teljesen elzárt kamrába, az 
úgynevezett kesztyűs boxba tettük, 
amelynek egy generátor biztosította az 
áramellátását. A mintákban található 
kórokozókat inaktiváltuk, amelynek 
köszönhetően elvesztették fertőzőké-

pességüket, majd a polimeráz láncre-
akciónak (PCR) nevezett molekuláris 
módszerrel mutattuk ki, hogy jelen 
van-e vérmintákban az Ebola-vírus 
örökítőanyaga. Ez a feladatsor 3-4 órát 
vett igénybe, és miután megvolt az 
eredmény, telefonon értesítettük az 
ügyeletes járványügyi szakembereket 
és a kezelőorvosokat. Gueckedou város-
ában dolgoztunk, ahová – regionális 
kezelési központként – az ország felé-
nek-harmadának betegei és vérmintái 
érkeztek be. Mindenképp szeretnék új-

– Ön az Egészségügyi Világ szer vezet, 
a WHO felkérésére nemrég személye-
sen is járt Guineában, ahonnan a mos-
tani Ebola-járvány kiindult. Mi volt a 
konkrét feladata?
– A felkérés a WHO részeként műkö-
dő Európai Mobillaboratórium Hálózattól 
érkezett, amelynek a Nemzeti Biztonsá-
gi Laboratórium is a tagja. Rajtam kívül 
még dr. Kis Zoltán, a labor vezetője 
utazhatott ki nagyjából egy hónapra. 
Fő feladatunk az Ebola-vírus jelenleg 
terjedő típusának diagnosztizálása volt 

I N T E R J Ú  P Á LY I  B E R N A D E T T E L

EBOLA-DIAGNOSZTIKA 
AFRIKÁBAN
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Pályi Bernadett, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Hepatitisz- 

és	 Herpeszvírus	 Osztályának	 virológusa	 július	 végétWl	 augusztus	
végéig	 dolgozott	 a	 nyugat-afrikai	 Guineában,	 ahol	 a	 beérkezW,	
ebolagyanús vérminták vírusdiagnosztikai munkáit végezte. A köz-

pontban	meködW,	Közép-Európában	egyedülálló	Nemzeti	Biztonsági	
Laboratórium	–	több	nemzetközi	kutatócsoporttal	is	együttmeködve	
–	egyaránt	részt	vesz	a	most	terjedW	Ebola-vírus	betegséget	elWidézW	
folyamatainak	kutatásában,	a	gyógyulást	kísérW	immunológiai	mecha-
nizmusok azonosításában, valamint az Ebola ellen kifejlesztett kísér-

leti	gyógyszerek	állatokon	történW	tesztelésében.

Munka terepi körülmények között (PÁLYI BERNADETT FELVÉTELE – 

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ENGEDÉLYÉVEL)

Ebola-mentQautó (DR. KIS ZOLTÁN FELVÉTELE – AZ ORSZÁGOS 

EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ENGEDÉLYÉVEL)
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de több hazai állatfaj is átesett már ezen 
a betegségen. Diagnosztikai fejlesztése-
ink célja, hogy a vírus minél hatéko-
nyabban és minél rövidebb idő alatt ki-
mutatható legyen, továbbá a kórokozó 
patomechanizmusát is kutatjuk. 
– Végeznek-e hasonló diagnosztikai 
és kutatómunkát az Ebolával kapcso-
latban?
– Az Ebolával kapcsolatos munkánk 
során több nemzetközi kutatócsoport-
tal is együttműködünk. Többek között 
arra szeretnénk választ kapni, hogy lé-
teznek-e olyan immunológiai jelző-
anyagok (markerek), amelyek jelen 
vannak és előre jelezhetik a gyógyulást 
az egyik betegben, ugyanakkor hiá-
nyoznak egy másik, később esetleg 
elhalálozó betegben. A Guineában fel-
bukkant vírus patomechanizmusával 
kapcsolatban pedig arra szeretnénk vá-
laszt kapni, hogy hányadik naptól kezd-
ve mutatható ki a betegek szervezeté-
ben, meddig ürítik a vírust, és mikortól 
mondható, hogy valaki meggyógyult, 
és el lehet bocsátani a kórházból. Részt 
veszünk továbbá az Ebola elleni kísérle-
ti gyógyszerek hatékonyság-vizsgálata-
iban és a lehetséges vakcinák kidolgo-
zásával kapcsolatos kutatásokban is. A 
ZMapp nevű ellenanyag-készítmény-
ről egyelőre csak kevés dolog állítható 
biztosan. Nem egyértelmű például, 
hogy azoknak, akik végül meggyógy-
ultak, a beadott ellenanyagok segítet-
tek-e, vagy a saját immunrendszerük 
volt az, amely le tudta győzni a vírust. 
Többek között erre a kérdésre is jó len-
ne mielőbb választ találni.

ILLYÉS ANDRÁS

sok), és mivel nem rendelkeznek a 
DNS-éhez hasonló hibajavító mecha-
nizmusokkal, az osztódások során ki-
alakult mutációkat sem tudják korri-
gálni. A nyugat-afrikai járvány kezde-
te óta így több mint 300 mutáció hal-
mozódott fel a vírusban. Azt sajnos 
még nem tudjuk, hogy a tünetek jelle-
gének az eltolódása – a vérzésektől a 
hányás és a hasmenés irányába – az 
említett mutációk következménye-e. 
– Amennyiben hazánkban is meg-
jelenne az Ebola, a vírust az OEK 
Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában 
diagnosztizálnák. Hogyan biztosítható 
a diagnosztikai munka folyamatosan 
magas színvonala?
– Biztonsági laborunk Közép-Európá-
ban az egyetlen BSL-4-es, szkafander 
típusú laboratórium, és az Európai Uni-
óban is csak néhány országban műkö-
dik hasonló. (A BSL a Biosafety Level, 
vagyis a biobiztonsági szint rövidítése, amely 
osztályozásban a 4-es a legmagasabb foko-
zat – a szerk.) Közegészségügyi céllal 
működő – a környező országok számá-
ra is hozzáférhető – laboratóriumunk-
ban a jelenleg ismert és veszélyt jelentő 
kórokozók mindegyikét rövid idő alatt 
ki tudjuk mutatni. Ez a képesség évente 
több körvizsgálatban is tesztelve van, 
ahol meg kell tudnunk határozni, hogy 
a kapott mintában milyen kórokozó ta-
lálható. A jelenleg is zajló diagnosztikai 
fejlesztéseink közül az Ebola-vírus 
„kistestvérét”, a Krími-Kongói vérzéses 
láz vírusát emelném ki, mivel a kór-
okozót terjesztő kullancs már hazánk-
ban is jelen van. Szerológiai vizsgálatok 
bizonyítják, hogy bár tünetmentesen, 

ra kimenni, hiszen nagyon nagy szak-
mai kihívást jelentett, hogy terepi kö-
rülmények között alkalmazhattam azt, 
amit egyébként csak a laborban csinál-
nék. Nyugat-Afrikában egészen má-
sok a logisztikai körülmények, mint a 
fejlett országokban, és ez gyakran te-
remt izgalmas helyzeteket. Libériából 
például egy folyón keresztül, ladikban 
hozták nekünk az ottani betegek vér-
mintáit. Jó érzéssel töltött el az is, hogy 
a tudásunknak és a vírusdiagnosztiká-
ban szerzett eddigi tapasztalatainknak 
köszönhetően valódi segítséget tud-
tunk nyújtani az ottani betegeknek.
– Az eddigi Ebola-járványok közül a 
jelenlegi a legnagyobb kiterjedésű. Mi 
zajlott most másképp, mint a korábbi 
járványok során?
– Nyugat-Afrikában eddig még sosem 
volt Ebola-járvány, így az ottaniak 
idén szembesültek először a vírussal. 
Guinea és a vele szomszédos országok 
egyáltalán nem voltak felkészülve a ki-
alakult járvány kezelésére, sem az 
ilyenkor szükséges járványügyi intéz-
kedések megtételére. Náluk eddig 
másmilyen járványok voltak, például a 
Lassa-vírusok által okozott megbetege-
dések vagy az egysejtű Plasmodium-
fajok által okozott maláriajárványok. 
Mindkét betegségtípus rendszeresen és 
tömegesen előforduló – endémiás – a 
nyugat-afrikai országokban, és mind-
kettőnek nagyon hasonlóak a tünetei, 
mint amilyeneket a mostani ebolás 
megbetegedéseknél lehetett tapasztal-
ni. A korábbi Ebola-járványokkal el-
lentétben – amikor a vérzéses tünetek 
voltak az elsődlegesen jellemzőek – 
most a hányás és a hasmenés a vezető 
tünet. Emiatt gondolták úgy egy dara-
big, hogy ismét a Lassa-vírusokkal 
vagy a maláriával állnak szemben.
– Milyen típusú Ebola-vírus okozta a 
mostani, nyugat-afrikai járványt?
– A járványt a zairei vírustörzs okozta, 
amely az Ebola-vírusok között a leg-
nagyobb halálozási aránnyal jellemez-
hető. Az Ebola-járványok többségében 
ez a típus fordul elő, először 1976-ban 
találkoztak vele a Kongói Demokrati-
kus Köztársaságban. A vírus jelenleg 
terjedő változata mintegy 2 száza-
lékban tér el az eredetileg azonosí-
tott zairei törzstől. Az Ebola-vírusok 
genetikai állománya nem kettős szálú 
DNS-ben, hanem egyszálú RNS-ben 
van (ezek az úgynevezett RNS-víru-

Az Országos Epidemiológiai Központ biztonsági laborja  
(DR. KIS ZOLTÁN FELVÉTELE – AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ENGEDÉLYÉVEL)
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A befogadókba gyakran nagy 
mennyiségben kerülnek az 
élővilágra és környezetre is 

ártalmas anyagok vagy azok szár-
mazékai, elsősorban nem megfele-
lően kezelt technológiai vizekből, 
ipari szennyvizekből, egyéb ipari 
forrásokból. A Szegedi Tudomány-
egyetem Mérnöki Karának Folya-
matmérnöki Intézetében (SZTE 
MK FI) tudományos munkatársa-
ként közel 10 éve foglalkozom víz- 
és szennyvíztisztítással, valamint 
melléktermékek környezetterhelé-

sének csökkentésével, illetve  kuta-
tom a membránszeparációs eljárások 
alkalmazhatóságát a víz- és szenny-
víztisztításban. A membránszűrések 
intenzifikálásának, hatékonyságuk 
javításának lehetőségeit elsősorban a 
tejipari szennyvizek tisztításában 
vizsgálom. A tejipari szennyvizek 
kiemelt jellegét az magyarázza, 
hogy Magyarországon a tej a napi 
szinten legnagyobb mennyiségben 
feldolgozott folyékony élelmiszer, 
és feldolgozása során a mosási, felü-
lettisztítási és fertőtlenítési ciklusok 

nagy száma miatt igen nagy meny-
nyiségű szennyvíz keletkezik. 

Laboratóriumi munkánk általános 
célja különböző, elsősorban élel-

miszeripari, melléktermékek és 
szennyvizek minél nagyobb arányú 
komplex hasznosítása, és a vízszeny-
nyező anyagok természetbe jutásá-
nak megakadályozása, illetve terhe-
lésük csökkentése. A különböző ere-
detű vizekben és szennyvizekben, a 
minőségükre vonatkozóan bizonyos 
paraméterek kiemelkedően maga-
sak lehetnek, ezért a hatályos rende-

ÖNTSÜNK TISZTA 
VIZET A POHÁRBA!
A	globális	környezeti	problémák	jelentWsége	az	elmúlt	évtizedben	világvi-
szonylatban,	 illetve	 Magyarországon	 is	 egyre	 hangsúlyosabb	 szerepet	
kapott.	A	hazai	természeti	erWforrásokkal	való	fenntartható	gazdálkodás	
egyik	fontos	eleme	a	vízkészletek	megWrzése,	mivel	ezek	állapota	a	többi	
környezeti	elem	minWségének	megWrzése	szempontjából	is	meghatáro-

zó.	 Így	napjaink	kiemelt	 tématerülete	 lett	a	víz-	és	szennyvíztisztítás,	
továbbá	a	különbözW,	vízzel	kapcsolatos	környezeti	problémák	is	egyre	
nagyobb	hangsúlyt	kapnak	a	 tudományos	kutatások	és	a	 technológiai	

fejlesztések	során.

MEMBRÁNSZdRÉS	AZ	ÉLELMISZERIPARBAN

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának legújabb épülete (a), és kutató laboratóriumai: Környezetmérnök (b) és Membrános Kutató Laboratórium (c)

membránszűrés.indd   1356 2014.10.16.   16:25:47



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/43  1357

Számos hallgatónk vizsgálta és je-
lenleg is vizsgálja élelmiszeripari 
szennyvizek (elsősorban a tejipari, 
húsipari szennyvizek és hígtrágya) és 
melléktermékek (pl. savó) környe-
zetterhelésének csökkentési és bo-
gyós gyümölcslevek, pl. ribizlilevek 
sűrítésének lehetőségeit membrános 
eljárások alkalmazásával.

De nézzük meg pontosabban, mit 
is jelentenek ezek a membrános 

eljárások és ezek hogyan köthetők a 
víztisztításhoz? A víz- és szennyvíz-
tisztításában köztudottan eredmé-
nyesen alkalmazhatók a biológiai és 
kémiai eljárások, de a szigorodó elő-
írások szükségessé teszik egyre haté-
konyabb, környezetbarát eljárások 
kidolgozását és alkalmazását is. Ezen 
eljárások közül egy igen ígéretes te-
rület a membrántechnika, amely 
széleskörűen alkalmazható, vegy-
szermentes vagy csökkentett vegy-
szeradagolást igénylő víz- és szenny-
víztisztítási alternatív eljárás. A 
membrános módszereknek már Ma-
gyarországon is egyre több gyakor-
lati alkalmazását találni, azonban to-
vábbi kutatások szükségesek, me-
lyekkel egyre jobb eredmények ér-
hetők el a gyakorlatban. A 
membrános eljárások segítségével le-
hetőség nyílik a különböző ipar-
ágakban a technológiai lépések során 
keletkezett szennyvizek környezet-
terhelésének a csökkentésére, víz-
visszaforgatásra, ezáltal víztakaré-
kos technológiák kialakítására. Az 
eljárások alapelve, hogy az alkalma-
zott, általában polimer anyagú 

membrán a szétválasztani kívánt, 
betáplált folyadékáramot, jelen eset-
ben a tisztítandó vizet vagy szenny-
vizet két részre osztja: szűrletre vagy 
permeátumra és sűrítményre vagy 
koncentrátumra. A membrán vala-
milyen hajtóerő, a szeparációs eljárá-
soknál leggyakrabban a nyomás-kü-
lönbség következtében, a membrán 
pórusméretétől függően bizonyos 
anyagokat visszatart, ezek alkotják a 
sűrítményt, míg másokat átereszt, 
ami a szűrlet, a tisztított oldat lesz. 
Ezek az eljárások azért nevezhetőek 
környezetbarát megoldásoknak, mert 
a membránszűrési technológia, vala-
mint az alkalmazott membrán típu-
sának megfelelő megválasztása és a 
kezelési eljárásokban felhasznált ve-
gyi anyagok mennyisége csökkent-
hető, illetve egyes esetekben nélkü-
lözhetőkké válnak. 

Az SZTE Mérnöki Kar legújabb D 
épületében az Intézetünk korszerű 
laboratóriumaiban végzett kutató-
munkánk fő célkitűzései között sze-
repel, hogy a hazai viszonylatban is 
nagy mennyiségben keletkező, ma-
gas környezeti kockázatot jelentő, 
nagy szervesanyag- esetlegesen 
detergenstartalommal is rendelkező 
ipari, élelmiszeripari szennyvizek 
tisztítására alkalmas, víztakarékos és 
környezetbarát komplex membrán-
szűrési technológiát dolgozzunk ki. 
Célunk továbbá, hogy a membrán-
szűrési eljárások esetén eddig nem 
kellő részletességgel rendelkezésre 
álló eltömődési mechanizmusokat is 
vizsgáljuk és modellezzük, továbbá 

letek előírják a közcsatornába való 
előtisztítás és a befogadóba eresztés 
küszöbértékeit, illetve kibocsátási 
határértékeit. Az iparágak sokszor 
igen nagy mennyiségű vizet hasz-
nálnak fel, és gyakran ez nagyon 
magas szervesanyag-tartalommal 
rendelkezik, az élővizekre nagy ter-
helést jelentő magas kémiai és bioké-
miai oxigénigénnyel (KOI; BOI), 
esetleg teljes szerves széntartalom-
mal (TOC).

 Fotokatalitikus membránreaktor sematikus ábrája (FORRÁS: DESALINATION VOL 343 PP. 106-112, 2014)

hibrid fotokatalikus módszer festékipari szennyvizek tisztítására

UV/TiO2

fotokatalikus 
membránreaktor

vörös szín_ festék molekula
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ipari és gyakorlati alkalmazásának 
területén. Fontosnak tartjuk továbbá 
a membránszeparációs eljárások 
egyéb módszerekkel történő kombi-
nálásának lehetőségeit, elsősorban 
nagyhatékonyságú oxidációs eljárá-
sokkal, ózonos kezelésekkel, ultra-
ibolya besugárzással továbbá mikro-
hullámú és ultrahangos kezeléssek-
kel. Egy ilyen korábbi munkánk 
eredményeképpen egy foto ka ta li ti-
kus membrán reaktort alkalmaz-
tunk festékipari szennyvizek tisztítá-
sában, ahol hibrid eljárásként ultra-
ibolya (UV) fénnyel és titán-dioxid 
(TiO2) katalizátorral kombinált 
mikroszűréssel sikeresen javítottuk a 
membránszűrések hatékonyságát.

A hibrid membránszeparációs mód-
szerekkel, elő- és utókezelésekkel 

kombinált membrános eljárásokkal a 
szennyvizek keletkezésének helyétől a 
befogadóig, minél nagyobb arányú 
szervesanyag-csökkentést érhe-
tünk el, a lehető legkevesebb hoz-
záadott kémiai anyag, vegyszer al-

kalmazásával. 
Intézetünkben talál-

ható egy speciális vibrá-
ciós elven működő 
membránszűrő beren-
dezés is (VSEP), ami-
nek a segítségével lehe-
tőségünk nyílik memb-
rán modul-vibrációs 
szűréseket végezni és 
vizsgálni a vibráció al-
kalmazásának hatásait 
a membránok eltömő-
désének csökkentésére, 
a fluxus, visszatartási és 
energiafelvétel értékek 
változására. 

a gyakorlat számára hasznosítható 
eltömődési előrejelzést, kontrollt és 
megelőzési metódusokat dolgoz-
zunk ki. 

Az eltömődési jelenségek vizsgála-
tát az ipari szennyvizekre jellemző 
szennyező komponensekkel és azok 
hidrodinamikai tulajdonságaihoz 
hasonló tulajdonságú modell rend-
szerekkel vizsgáljuk, majd a kapott 
eredményeink alapján a vizsgálato-
kat kiterjesztjük a valós szennyvi-
zekre és kidolgozzuk a léptéknövelés 
lehetőségeit különböző berendezé-
sek műszaki paramétereinek össze-
hasonlításával.

Vizsgáljuk a membránszűrések 
üzemeltetési paramétereit mem b rán-
szeparációs berendezésekkel, azok 
tisztítási hatékonyságát és a különbö-
ző előkezelések hatásait a membrán-
szűrésekre. Kísérleteink nagy részé-
ben a keletkező sűrítmények ártal-
matlanításának lehetőségeit is vizs-
gáljuk, ami egy nagyon fontos 
szempont a membrános eljárások 

Kutatómunkánk során a memb rán-
sze parációs eljárásokhoz szükséges 
nyomáskülönbség (ami az eljárások 
energiaszükségletét jelentős mérték-
ben meghatározza) csökkentését is 
vizsgáljuk. Ennek érdekében a nyo-
máskülönbségen alapuló membrános 
eljárásokhoz tartozó mikroszűrés 
(MF), ultraszűrés (UF), nanoszűrés 
(NF) és fordított ozmózis (RO) közül 
elsősorban a nagyobb pórusméretű 
membránokat alkalmazzuk (MF, 
UF). A membrános eljárások hátrá-
nyaként jelentkező, jelenleg a kapaci-
tást nagymértékben korlátozó memb-
ráneltömődést csökkenteni kívánjuk, 
illetve az irreverzibilis eltömődési jelen-
ségek csökkentésével a membránok 
élettartamát növelni akarjuk. A tiszta és 
az eltömődött membránok felületi és 
nedvesedési tulajdonságait jellemezni 
tudjuk kontaktszög-mérési módszerrel, 
valamint a szennyvizet felületi feszült-
ség mérésekkel. Elektronmikroszkópos 
képek készítésével lehetőségünk adódik 
az eltömődési mechanizmusok részle-
tesebb vizsgálatára. A membráneltö-
mődési mechanizmusok modellezé-
sével, membrán   szűrési művelet ka-
pacitáscsökkenésének és fluktuáció-
jának előrejelzésével pedig a 
gazdasági szempontokból meghatá-
rozó membránélettartam növelése 
lehetséges, ami fontos jövőbeli cél-
jaink között szerepel.

Napjainkban az Európai Unió meg-
különböztetett figyelmet fordít a víz- 
és szennyvíztisztításra, illetve a mellék-
termékek hasznosításával kapcsolatos 
kutatásokra, így ezen téma területeket 
mi is kiemelt fontosságúnak tartjuk to-
vábbi kutatómunkánk során is. 

KERTÉSZ SZABOLCS

EltömQdött poliéterszulfon ultrasz_rQ membránok elektronmikroszkópos képei 50-szeres és 250-szeres nagyításban
(FORRÁS: DESALINATION AND WATER TREATMENT DOI:10.1080/19443994.2014.940226, PP. 1-7, 2014; NYOMTATÁSBAN)
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Jut eszembe...
HA LÓ NINCS, A SZAMÁR IS JÓ

Bizony, és ha szamár sincs? Magad uram, ha szolgád 
nincs! Kinek nincsen kocsija, gyalog megyen Pestre.

Tele van a tarisznyám bölcsességekkel, de azért jó 
lenne tudni, mióta fontos része a gazdaságnak a ló. Talán 
még emlékeznek, hogy a legrégebbi háziállatok – a kutya, a 
juh, a kecske, a sertés, a szarvasmarha – között sem szerepel. 
Kihaltak a vadlovak Európában a jégkorszak végén? Ki is, 
meg nem is. Nincs tudomáson hazai leleteink között újkőkori 
vadlovak csontmaradványairól, ám a vadló újra tenyésztett 
néhány tucat egyede látható állatkertekben, rezervátumok-
ban. A faj neve Przsevalszkij-ló. A zömök, busa fejű állatot 
egy orosz katonatiszt írta le a XIX. szá-
zadban, róla nevezték el. A múlt század-
ban azután találtak még néhány pél-
dányt, így sikerült módszeresen, türel-
mes munkával visszatenyészteni. Kétség-
kívül rokona a ma élő, mintegy 300 fajta 
lónak, melyek a belső-ázsiai, kistermetű, 
szívós taki és tarpán fajták utódai.

Nem tréfa, vadszamárcsontok azon-
ban vannak, igaz, ritkán a középső neo-
litikumig, magam is leltem néhányat. 
Bizonyára vadászzsákmány maradvá-
nyaira bukkantunk. Hivatalos nevük: 
Equus asinus hydruntinus, melyet MJ. ba-
rátommal víziszamárra magyarosítot-
tunk. Valójában Otrantói lószamár (nem 
öszvér!) a helyes, hiteles név. Kihalt, de 
rokonairól, a kulanról vagy onagerről el 
tudjuk képzelni, hogyan nézhetett ki.

Többen állítják, hogy Észak-Afriká-
ban, Mezopotámiában korábban háziasí-
tották a szamarat, mint Közép-Ázsiában 
a lovat, előbb teherhordóként, majd há-
tasként. Külön érdekesség, hogy szamár-
nyergeink, mára úgyszólván kihalt néven „tergenyék”, tipo-
lógiai elődeik az úgynevezett pártus nyergeknek, melyeket a 
késő római lovasok használtak. Azt azért tudnunk kell, hogy 
a csacsik jóval később tűnnek fel nálunk, mint a lovak.

Ha már idáig eljutottunk, tanuljuk meg, hogy a ló és a sza-
már hibrid utódai az öszvérek erős, kitartó, igénytelen álla-
tok, több helyen hasznosabbak, mint a lovak. Külön érdekes-
ség, hogy a ménló nemzette öszvérutódok ordítanak, mint a 
szamár, a szamárcsődör öszvérutódai pedig nyerítenek.

Ennyi csacsiság után, térjünk a valódi tárgyra. A hazai réz-
kor utolsó szakaszát egy új hódító csoport zárta le. Nem tud-
juk, hogy a jövevények első hulláma már a Péceli kultúra 
megérkezése előtt itt járt-e, vagy érkeztüket az északabbra 
szoruló (menekülő?) Péceli népesség jelzi. Ha utazgatunk az 
Alföldön, jellemző emlékanyagukkal lépten-nyomon talál-
kozhatunk. Nem érdemes találgatni, menten elmondom, az 
úgynevezett kunhalmokra gondolok. A különböző – 3-15 
méter – magasságú halmok csoportokat alkotnak. Talán 

egy-egy nemzetség temetőjét őrzik. Már amennyire őrizni 
tudják, hiszen elütnek környezetüktől, így aztán kincskere-
sők sorra kirabolhatták, feldúlhatták. Hazánkban korszerű 
értékelést először Kőszegi Frigyes kollégám írt róluk a múlt 
század hatvanas éveiben, a nemzetközi figyelmet azonban 
Marija Gimbutas litván származású amerikai régésznő 
könyvei irányították témakörünkre.

Európa népeinek döntő többsége indoeurópai, (régebbi ter-
minussal indogermán) nyelvet beszél. A régebbi elméletek 
egy része kizárólag az ősgermán területeken képzelte el ezen 
nyelvek keletkezését. M. Gimbutas azt bizonygatta, hogy a 

keleti sztyeppéről szétvándorló kurgán-
kultúra hordozói beszélték az ősnyelvet. 
Ma már Makkay János és mások kutatá-
sai nyomán tudjuk, hogy az ősnyelv sok-
kal régebbi, legalább 30 000 éves.

A kurgán-kultúra a lovak mellett sok 
újat hozott a Kárpát-medencébe. Első-
sorban az életmód területén történtek 
változások. A települések hiánya (ritka-
sága) nomád életmódra utal. A jurta 
nem hagy nyomot. A halmok alatti 
nagyméretű sírgödröket gerendákkal 
fedték, erre emelték a földhalmot. A sí-
rokba feltehetőleg prémeket tettek, ok-
kerrögöket és kisebb rézkarikákat leltek 
a halottak mellett, akiknek csontjait 
gyakran az úgynevezett békafekvésben 
találják. Figyelemre méltók a bizonyára 
hatalmi jelvények, a keleti típusú balták. 
A ritkán előforduló kerámiatárgyakon 
zsineglenyomat figyelhető meg.

A kurgán-kultúra emlékeit Dél-
Oroszországtól a Németalföldig megfi-
gyelték, természetesen – ahány hely any-

nyi szokás – sokféle néven szerepel a szakirodalomban.
Mondanom sem kell, a kultúra eredetéről, és szerepéről ki-

alakult viták még korántsem zárultak le. Egy kurgán feltárá-
sa nagyon drága dolog, még drágább akkor, ha a benne rejlő 
sírt már sok évszázaddal korábban kifosztották, feldúlták.

Majdnem elfelejtettem, úgy a Kr. e. 3000-Kr. e. 2800 kö-
rüli években jártunk.

Üdülésként egy régészeti anekdota. Austerlitzben, a híres 
csatatéren van egy dombocska, amelynek tetejéről irányítot-
ta Napóleon az elsöprő győzelmet arató francia gárdát 1805-
ben. Egy igen híres cseh régész, akit én is ismertem, a múlt 
század közepén feltárta a halmocskát. Üres volt. Ráadásul 
vissza kellett talicskázni az Isten tudja hány száz köbméter 
földet, hogy a történelmi emlékhelyet helyreállítsák.

Kaján kollégáim kuncogva meséltek az esetről. Hiába, leg-
szebb öröm a káröröm. Si non e vero e ben trovato! Magya-
rul: ha nem is igaz, jól ki van találva.
   TROGMAYER OTTÓ

Türkmén kulan

Przsevalszkij-ló
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Hazánk 2004-es uniós csatlako-
zásakor egyebek között vállal-
ta, hogy a kijelölt Na tu ra 2000 

területeken a közösségi jelentőségű élő-
helyek és fajok érdekében rendszeres 
monitorozást végez. A Natura 2000 
jelölő fajok esetében különösen fontos, 
hogy átfogó képet kapjunk elterjedé-
sükről, állományuk nagyságáról, vál-

tozásáról. A kutatásoknak kulcssze-
repük van e fajok kedvező termé-
szetvédelmi helyzetének megőrzésé-
ben, illetve javításában. Mivel egy 
adott terület fajkészlete általában az 
élőhelyek minőségét is hűen tükrözi, 
a kutatási eredmények egyúttal 
megalapozzák az élőhelyek helyes 
természetvédelmi kezelését.

Veszprém és Csór között
A Keleti-Bakony mintegy 19 ezer hek-
tár nagyságú Natura 2000 területe 
szinte teljesen feltáratlan a denevérfau-
náját tekintve. Jelentős részét a Vesz-
prém és Csór között húzódó Várpalotai 
Lő- és Gyakorlótér fedi le. A terület 

NATURA 	 2 0 0 0 	 – 	 J E LÖLV 	 FAJOK

DENEVÉRKUTATÁS	 
A	VÁRPALOTAI	LVTÉREN
A	denevérek	megfigyelése	az	egyik	legizgalmasabb	kihívás	az	emlWskutatásban.	RejtWzködW	életmód-

juk	miatt	sok	helyrWl	még	igen	kevés	információval	rendelkezünk	róluk.	Ez	nem	csupán	a	hatalmas	
kiterjedése	trópusi,	hanem	egyebek	között	az	európai,	 így	a	hazai	erdWterületek	esetében	is	igaz.

Natura 2000 jelölő élőhelyei közül a 
pannon sziklagyepek (nyílt és zárt 
dolomitsziklagyepek), szubpannon 
sztyeppék (lejtősztyeppék, sziklafü-
ves lejtők, árvalányhajas dolomitgye-
pek), pannon molyhos tölgyesek 
(karsztbokorerdők és mészkedvelő 
tölgyesek), pannon cseres-tölgyesek, 
szubmontán bükkösök és pannon 

gyertyános-tölgyesek a leggyakorib-
bak. Fő célkitűzésünk a Natura 2000 
jelölő és az egyéb védett vagy fokozot-
tan védett denevérfajok jelenlétének 
kimutatása, állománynagyságuk meg-
határozása, illetve az őket érintő veszé-
lyeztető tényezők feltárása volt.

Mivel a hazai denevérfajok többsé-
ge szálláshelyválasztás és táplálkozás 
tekintetében is leginkább az erdők-
höz kötődik, a felméréseinket is el-
sősorban ezeken az élőhelyeken vé-
geztük. A denevérek kimutatására 

három fő módszert alkalmaztunk: a 
hálózásos befogás, a denevérdetek-
toros vizsgálatok, illetve a potenciá-
lis szálláshelyek vizuális felmérése. 
A legtöbb információt erről az em-
lőscsoportról hálózásos mintavétellel 
kaphatunk, mivel ekkor az egyede-
ket kézben tartva alaposabban meg-
vizsgálhatjuk. A módszer segítségé-

Dagonya szélén felállított denevérfogó háló a Tóbán-hegy alatti 

mintavételi területen (KOVÁTS DÁVID FELVÉTELE)

Erdei dagonya a várpalotai lQtér északi tömbjében. Ideális ivó- és 
táplálkozóhely az erdQlakó denevéreknek (KOVÁTS DÁVID FELVÉTELE)

A téli búvóhelyként szolgáló bunkerek 
lezárása gyakran rongálás áldozatává válik

(KOVÁTS DÁVID FELVÉTELE) 
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A hálózást ultrahang-detektoros 
vizsgálatokkal egészítettük ki, ame-
lyet automatikusan rögzítő hangfelve-
vőkkel végeztünk. Az egyszerre több 
helyre kihelyezett, egész éjszaka mű-
ködő detektorok segítségével hatalmas 
adatmennyiségre tettünk szert a terü-
let szinte minden erdőterületéről. A 
módszer hátránya, hogy nem minden 
esetben teszi lehetővé a faji szintű hatá-
rozást (több fajnak igen hasonló az ult-
rahang-mintázata), illetve egyéb in-
formációkat sem kapunk a denevé-
rekről, mint például a már említett 
szaporodó állomány jelenléte.

A téli időszakban pedig a denevérek 
potenciális szálláshelyeként szolgáló 
barlangokat és katonai bunkereket 

vizsgáltuk át. A téli felmérés azért 
szükséges, mert ebben az időszakban a 
föld alatti szálláshelyeken, a nyáron fa-
odvakban vagy épületben lakó fajok is 
megjelenhetnek. Mivel a kutatási terü-
letünkön aktív lőgyakorlat is zajlik, be-

lépésünk csak a lőtérparancsnokság 
külön engedélyével és – természetesen 
– lövészeten kívüli időszakokban volt 
lehetséges.

A denevérfajok vizsgálata szem-
pontjából alkalmasnak ítélt erdősült 
részeken az erdőállományok kora, 
szerkezete és természetessége nagy-
fokú változatosságot mutat az egyes 
mintavételi tömbökben. A hálózó he-
lyeket ezért elsősorban a lőtér közép-
ső részén található Malom-völgyben, 
valamint a Bér-hegy alatt húzódó 
Malom-kúti-erdőben jelöltük ki, ahol 
jórészt középkorú vagy nagyon idős 
erdőállományok is előfordulnak. 
Ezek az erdőrészek egyben – koruk-
nál fogva – a leginkább alkalmasak 

vel meghatározható az adott pél-
dány pontos faji hovatartozása, 
ivara, kora és reprodukciós állapota 
is. Ez utóbbi adat segítségével el-
dönthető, hogy az adott fajnak a 
mintavételi pont környékén van-e 
szaporodó állománya. 

Függönyhálókkal
Magát a hálózást a denevérek meg-
fogására kifejlesztett speciális füg-
gönyhálókkal végeztük, amelyeket 
olyan helyeken állítottunk fel, ahol 
az állatokat a legnagyobb eséllyel le-
hetett megfogni. Ezek többnyire 
különböző erdei kisvizek (kisebb ta-
vak, dagonyák) vagy lombbal be-
nőtt erdei utak voltak.

A Keleti-Bakony leggyakoribb denevérfaja a nagyfül_ denevér 
(PINTÉR BALÁZS FELVÉTELE)

A nimfadenevér tipikus középhegységi emlQsfaj, a lQtér erdeiben 
gyakorinak mondható (GÖRFÖL TAMÁS FELVÉTELE)

A bajuszos denevér ritka képviselQje a középhegységi denevéreinknek 
(KOVÁTS DÁVID FELVÉTELE)

 A bunkerekben felszerelt ládák fontos 
szálláshelyet nyújtanak a telelQ denevérek 

számára. A képen a ládán kívül közönséges 
denevérek láthatók

 (MÉSZÁROS ANDRÁS FELVÉTELE)
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Bakonyban valószínűleg több szaporo-
dó kolóniája is megtalálható, mivel je-
lentős számú nőstényt és fiatal példá-
nyokat is fogtunk. A nimfadenevérhez 
morfológiailag nagyon hasonló baju-
szos denevér (Myotis mystacinus) már jó-
val ritkább képviselője a lőtér odúlakó 
denevérfajainak, mindössze négy pél-
dány került hálóba.

A durvavitorlájú törpedenevérnek 
(Pipistrellus nathusii) csupán egyetlen 
példányát hálóztuk a Malom-völgy 
felső részén lévő Tóbán-hegy alatt, egy 
nagyobb kiterjedésű dagonyánál. E faj 
leginkább az ártéri ligeterdők lakója, 
így nyári felbukkanása a területen ér-
dekes adatnak számít. Ezzel ellentét-
ben kisebb termetű rokona, a közönsé-
ges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 
szinte valamennyi élőhelyen, minden 
hálózás alkalmával előkerült, és a de-
tektoros mintavételezések során is 
gyakran észleltük egyedeit.

A nyugati piszedenevért csak négy 
helyről, kis példányszámban mutat-
tuk ki. A faj táplálékspecialista, szinte 
kizárólag éjjeli lepkékkel táplálkozik. 
Képes lehalkítani ultrahangját, így 
hatástalanítva a lepkék védekező me-
chanizmusát. Ártéri rádiós nyomkö-
vetéses vizsgálatok során kimutatták, 
hogy ez a denevérfaj általában faké-
reg mögött találja meg szálláshelyeit. 
A Keleti-Bakonyban viszonylag rit-
kán került elő, ami valószínűleg az el-
váló kérgű fák kisebb arányával ma-
gyarázható.

Téli menedékek
Várakozásainkhoz képest a vizsgált 
területet összességében magas faj- és 
egyedszám jellemzi, ami azt mutatja, 

az erdőlakó denevérek megtelepedé-
sére. A Malom-völgyön kívül a lőtér 
keleti tömbjében, a Vár-völgy és a 
Bükkfa-kúti-árok környéki üdébb 
bükkösökben is mintáztunk.

Lehalkított	ultrahanggal
A felmérések során összesen 17 dene-
vérfaj 149 példányát sikerült azono-
sítanunk. Munkánk eredményekép-
pen négy közösségi jelentőségű faj, 
a kis patkósdenevér (Rhinolophus 
hipposideros), a közönséges denevér 
(Myotis myotis), a nagyfülű denevér 
(Myotis bechsteinii) és a nyugati pi-
szedenevér (Barbastella barbastellus) 
jelenlétét bizonyítottuk, amelyek 
közül az utóbbi két faj hazánkban 
fokozottan védett.

A lőtér területén a denevérek által lá-
togatott élőhelyek alapvetően két cso-
portra bonthatók. A kimutatott fajok 
zöme egyértelműen az erdei élőhelyek-
hez kötődő faj (például nyugati pisze-
denevér, nagyfülű denevér), míg más 
fajokat (közönséges denevér, kis pat-
kósdenevér stb.) a mesterséges föld alat-
ti bunkerekben találtunk meg. 

A leggyakrabban előforduló dene-
vérfaj a nagyfülű denevér volt, amely 
tipikus erdőlakó faj, de telelő példánya-
it a Bakony jelentősebb barlangjaiban is 
megtaláljuk. Meglepetésünkre, a hazai 
denevérfauna egy ritka tagja, a nimfa-
denevér (Myotis alcathoe) képviseltette 
magát a második legnagyobb példány-
számban. Ez a 2001-ben, magyarorszá-
gi és görög példányok alapján leírt faj 
elsősorban középhegységeinkben for-
dul elő, de a hazai denevérfaunisztikai 
vizsgálatoknak hála, egyre több sík- és 
dombvidéki jelenléte ismert. A Kelet-

hogy a katonai terület erdősült ré-
szei megfelelő minőségű élőhelyet 
kínálnak a denevérek számára. Ál-
lományaik megőrzése termé-
szetközeli erdőgazdálkodással biz-
tosítható, amely az öreg, odvas fák 
kíméletével és a tarvágások mellő-
zésével érhető el leginkább. 
A változatos élőhely-szerkezetek 
fennmaradása a folyamatos erdő-
borítást biztosító szálaló vagy átala-
kító üzemmódú erdőkezelésekkel 
biztosítható. A területen található 
erdei kisvizek, dagonyák fontos 
ivó- és táplálkozó helyként funkci-
onálnak, így ezek fenntartására, 
feliszapolódásuk megelőzésére és 
esetleges vízpótlásukra kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani. 

A ma már használaton kívüli bun-
kerek a Keleti-Bakonyból hiányzó 
barlangok szerepét töltik be. Mivel a 
bunkerek mikroklímája a barlango-
kéhoz részben hasonló, ezeket a de-
nevérek előszeretettel használják téli 
szálláshelyként. A lőtér bunkereinek 
denevérvédelmi szerepe tehát fon-
tos, hiszen a kolóniák túlélése jó-
részt a téli szállások háborítatlansá-
gától is függ. A denevérek zavarta-
lansága érdekében a potenciális 
bunkerek, a felmérési munkánkat 
támogató LIFE+ projekt keretében 
lezárásra kerültek, az állatok bere-
pülését a lemezajtókon vágott kisebb 
nyílás biztosítja. A bunkerek tekin-
tetében a fő veszélyeztető tényezőt 
az emberi zavarás és a bejárónyílások 
eltömődése jelenti, de ezek a rend-
szeres ellenőrzéssel megelőzhetők.

KOVÁTS DÁVID

GÖRFÖL TAMÁS

Hegyesorrú denevér gy_r_vel (PINTÉR BALÁZS FELVÉTELE) Vízi denevér gy_r_vel (PINTÉR BALÁZS FELVÉTELE)
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SZibéria – a rideg éghaj-
lati viszonyokhoz ké-
pest – őshonos nyel-

vekben gazdag. Uráli nyelvek mel-
lett itt találunk jó néhány altáji nyel-
vet és olyanokat is, amelyeknek 
nincs rokonuk vagy egészen kicsiny 
nyelvcsaládot alkotnak. Ide tartoz-
nak a jukagír, a jenyiszeji, a csukcs-
kamcsatkai, a nyivh nyelvek, és ide 
szokás sorolni az eszkaleut (inuit, 
juppik, aleut) nyelveket is, annak el-
lenére, hogy az inuitot főleg az 
észak-amerikai kontinensen és 
Grönlandon beszélik. Ezek a nyel-
vek eltűnőben vannak, kevés anya-
nyelvi beszélővel, általában hiányo-
san dokumentálva – azaz relatíve 
kevés írásos nyelvi anyag áll rendel-
kezésre, ha ezeket a nyelveket akar-
juk kutatni. Ilyen nyelv az egyik 
szamojéd nyelv, a nganaszan (lásd 
róluk részletesen lapunk 2009/17. 
számát) is, amely projektünk közép-
pontjában áll.

Munkánk elsődleges célja, hogy a 
nganaszan nyelv szókészletének ere-
detét tárjuk fel olyan 
szótár formájában, 
amely aztán könnyű-
szerrel bővíthető, mó-
dosítható más nyelvek 
adataival és további 
információkkal – az-
az, ha új eredménye-
ket találunk, új nyelvi 
kapcsolatokat akarunk megjeleníte-
ni, akkor ne kelljen újraírni az egész 
szótárat. Továbbá az eredményeket, 
összefüggéseket gyorsan és könnyen 

kapjuk meg. Ilyen 
feltételeknek pedig 
csak egy elektroni-
kus szótár tud meg-
felelni.

Nyelvészeti 
korlátok 

Laikus olvasó felte-
heti a kérdést, mi 
szükség van erre. 
Nos, a nganaszan 
nyelv a magyar nyelv 
egyik legtávolabbi 
rokona, így rokona 
például a finn nyelv-
nek is. Ez az elmúlt 
mintegy 200 évben 
meg is határozta a 
nganaszan nyelvhez 
való viszonyulásun-
kat: a finnugor (pontosabban uráli) 
nyelvészetet sokáig elsősorban a 
nyelvrokonság érdekelte. Ha ezt a 
szókincs eredetének a vizsgálatára 
vetítjük, akkor a kutatók a szamojéd 
és az uráli alapnyelvre visszavezethe-

tő elemeket írták le. A 
nyelvekben azonban 
nemcsak ősi eredetű 
szavak vannak, hanem 
átvételek, kölcsönzé-
sek, s olyan szavak, 
amelyeket a nyelv ma-
ga hoz létre már létező 

elemek és szóalkotási 
eljárások (képzés, összetétel stb.) ré-
vén. Ez utóbbi két csoportról a 
nganaszan esetében kevesebbet tu-
dunk, és akkor még nem beszéltünk 

a negyedik csoportról: az ismeretlen 
eredetű szavakról – és általában ez a 
legnagyobb halmaz. A nganaszan 
nyelv feldolgozottságát, dokumen-
táltságát tekintve tipikusnak mond-
ható, azaz ha sikerül modellezni a 
szókincsének alakulását, akkor ez a 
modell jó eséllyel lesz alkalmazható a 
az area más nyelveinek esetében is, 
és ez lehetővé teszi a nyelvi kapcsola-
tok komplex elemzését.

Sokat lehet azon vitatkozni, hogy 
az összehasonlító történeti nyelvé-
szet módszerével meddig lehet visz-
szamenni az időben, mi számít még 
„bizonyított” rokonságnak, amelyet 
még a kutatók többsége elfogad és 
meggyőzőnek tart. De igazából nem 
érdemes, az összehasonlító történeti 

S Z AVA K  S Z I B É R I Á B A N

BÖLCSV	ÉS	BÖLCSVS
A magyar nyelv eredetét valahová Nyugat-Szibériába lehet visszavezetni. Nagyjából arra a területre, 

ahol még ma is legközelebbi nyelvrokonaink élnek. De onnan keleti irányba élnek más nyelvrokonok, 

térben	és	idWben	a	legtávolabbiak,	a	szamojéd	nyelveket	beszélW	népek.	Még	keletebbre	élnek	más	
nyelvcsaládba	tartozó,	vagy	nyelvcsaládba	nem	sorolható	csoportok,	akikrWl	a	magyar	olvasók	több-
sége	talán	nem	is	hallott.	IdWrWl	idWre	felmerül	annak	a	kérdése,	hogy	e	nyelvek	is	rokonságban	áll-
nak-e egymással – ám ezt mind ez idáig nem sikerült bizonyítani. Az itt bemutatandó kutatás sem erre 

vállalkozik, hanem csak arra, hogy egy kis rendet tegyen Szibériában – legalábbis ami a szókincset 

illeti.	És	egy	kicsit	másképp,	mint	eddig.

K-100854

PUB-111137

A tervezett online szótár kezdQlapja
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vek esetében ilyen típusú munkála-
tok eddig csak elvétve történtek (pl. 
a hanti esetében), ugyanakkor az el-
múlt években egyre nagyobb figye-
lem irányul a kis szibériai nyelvek 
történeti kutatására, megfordul az 
az irány, amely eddig jellemző volt: 
nem „felülről” nézve alkotunk nagy 
elméleteket, hipotéziseket, hanem az 
egyes nyelvek történetét kutatva próbá-
lunk meg felépíteni nyelvtörténete(ke)t. 
A nganaszan esetében kb. 3000-3500 
szóból álló lista áll rendelkezésre, ám 

módszer korlátaival a kutatók jelen-
tős része tisztában van. A mi ese-
tünkben éppen ez adja a dolog ne-
hézségét: azokon a területeken, 
amelyeken régóta – akár több ezer 
éve – ugyanazok a népek élnek, na-
gyon nehéz megállapítani, mi az, 
ami ősi, és mi az, ami később, (akár 
újbóli) érintkezés útján került a 
nyelvbe, azaz ilyen feltételek között 
az összehasonlító módszer csak ne-
hezen működik. Ehhez még hozzá 
kell tenni, hogy egyre több helyen 
merül fel az igény, hogy a nyelv- és 
más tudományok legfrissebb ered-
ményeit a történeti nyelvészetben is 
alkalmazhatóvá tegyük.

Fordítsunk!
Az etimológiai kutatások, a történe-
ti lexikográfia, lexikológia arra for-
dítanak figyelmet, amit tudunk. Az 
egyes nyelvcsaládok etimológiai szó-
táraiban csak azok az elemek jelen-
nek meg, amelyek származásáról 
van valamiféle elképzelésünk. Az is-
meretlen eredetű szavak az ilyen szó-
tárakban nem kapnak helyet, azok-
nak a szavaknak akkor van esélyük 
megjelenni, ha egy adott nyelv teljes 
szókészletére koncentrálunk (ilyen 
például A magyar nyelv történeti-eti-
mológiai szótára). A kisebb uráli nyel-

ezeknek kis része az, amelynek 
történeti háttere, kapcsolatai tisz-
tázottak. Miközben az is érdekes 
és fontos, hogy – egyelőre – mit 
nem tudunk.

Szótárunk legfontosabb sajátossá-
ga, hogy a formai kapcsolatokat 
(szóképzés, összetétel, átvétel stb.) 
összeköti a jelentések, fogalmak kö-
zötti kapcsolatokkal (metaforikus, 
metonimikus stb.), s ezeket kereshe-
tővé, rendszerezhetővé teszi. 

A projektben megvalósuló online 

Csukcs férfi

Nyenyec lányok
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szótár nemcsak a végső produktu-
mot jelenti, hanem magát az eszközt 
is, amellyel a célba vett anyagot fel-
dolgozzuk, ezért – némiképp ellent-
mondva az ilyenkor szokásos metó-
dusnak, tudniillik, nem egy már lé-
tező szótár digitalizációja, majd azt 
követően annak javítása történik – a 
szótár szerkezetének a kialakítása 
megelőzi az anyag teljes rendszere-
zését. Emellett az is fontos, hogy 
olyan programot alakítsunk ki, 
amely a folyamatos javítást és bőví-
tést is lehetővé teszi. 

Az adatmodell kialakításakor a 
legfontosabb szempont volt, hogy 
olyan struktúrát dolgozzunk ki, 
amely lehetővé teszi az adatok 
redundanciamentes tárolását, továb-
bá olyan összefüggések kinyerését, 
amelyek alapvető elvárások a rend-
szerrel szemben. 

Az adatmodell központi magját a 
szóalak+jelentés párosok, illetve az 
ilyen párok közötti viszonyok (folya-
matok és kapcsolatok) alkotják. 
Ezekhez az alapadatokhoz közvetle-
nül (azonos táblában attribútum-
ként) vagy közvetve (kapcsolódó 
táblákban) tároljuk a tulajdonságo-
kat. A szóalakhoz a nyelvek nem 
közvetlenül kapcsolódnak, hanem a 
szóalakokat nyelvjárásokba soroltuk, 
amelyek nyelvekbe csoportosulnak. 
Arra az esetre, amikor a 
nyelv nem tartalmaz nyelv-
járásokat, minden nyelvhez 
felveszünk egy azonos ne-
vű nyelvjárást is. A jelenté-
sekhez tartozó jelentéscso-
portok specialitása, hogy 
egy változó mélységű hie-
rarchikus rendszert alkot-
nak úgy, hogy minden je-
lentéscsoporthoz pontosan 
egy szülőcsoport tartozik. 
Így a jelentéscsoportokhoz tároljuk a 
megfelelő szülőcsoport azonosítóját, 
amely segítségével a program egyér-
telműen fel tudja építeni a hierarchi-
kus fa-struktúrát felhasználás során. 
A szóalak–jelentés párok közötti vi-
szonyhoz sok-sok kapcsolattal köt-
jük a folyamatok és kapcsolatok tí-
pusát. Mindkét típushoz tartozik tí-
puscsoport is. A szóalak-jelentés pá-
rok közötti kapcsolatnál az egyik 
pár forrásként, a másik célként sze-
repel. Az adattáblában a viszony irá-
nyát tároljuk, így ez a viszony anél-

kül változtatható, hogy az adott re-
kordban a párokat módosítani kelle-
ne. (A szótár már létezik, de 
nyilvánossá 2015 márciusában, a 
projekt lejártakor válik.)

Két	példa
Ideje konkrét példával szemléltet-
nünk az elmondottakat. Első egy-
szerű példánk a labsΩ szó, amely 
’bölcső’-t jelent. Ez ismereteink sze-
rint az uráli korig vezethető vissza, 

szintén ’bölcső’ jelentéssel és *l ̗apc̗3 
(Đ̗aps̖3) rekonstruált alakkal, azaz is-
merjük a nganaszan szó előtörténe-
tét, és meg tudjuk állapítani, hogy 
itt sem formai változást, sem jelen-
tésváltozást nem kell feltételeznünk 
(azaz lexikai folytonossággal és kon-
ceptuális azonossággal jellemezzük a 
folyamatot). A labsΩkΩΩ, azt jelenti, 
hogy ’a legkisebb gyerek a család-
ban’. Magyarra kb. ’bölcsős’-nek for-
dítanánk. A szótőben felfedezhetjük 
a ’bölcső’ jelentésű szót, melyhez egy 
-kΩΩ képző kapcsolódik. Itt azt lát-

juk, hogy a nganaszan egy ősi ele-
met használ fel olyan fogalom kife-
jezésére, amelyet pl. a magyar nyelv 
nem külön szóval fejez ki. A két szó 
közötti formai kapcsolat szóképzés, 
a jelentések közötti pedig metonimi-
kus (azaz ebben az esetben egy tulaj-
donsága alapján nevezzük el).

Második példánk a hunsΩ-szó (ejtsd 
kb. hunsze). Melléknévként ennek a 
szótőnek a jelentése ’más, különböző, 
idegen’. Az alábbi táblázat adatai azt 

szemléltetik, hogy sok olyan 
jelentéseket is ezen alapszó 
képzett alakjaival fejeznek 
ki, amelyeket más nyelvek – 
például a magyar – más eljá-
rásokkal valósít meg.

A rövid távú célok mellett 
– egy adott nyelvre kidol-
gozott rendszer és feldolgo-
zás – természetesen hosszú 
távú célok lebegnek a sze-
meink előtt. Szibéria nyel-

vei között számtalan parallel – akár 
szerkezeti, akár közösnek tűnő sza-
vak, toldalékok – jelenséget megfi-
gyeltek már, ennek okát, történeti 
hátterét viszont nem egyszerű érté-
kelni. A legfőbb távlati célok egyike, 
hogy egy olyan adatbázist építsünk 
fel, amely areális kapcsolatok és a 
nyelvrokonság szempontjából is lefe-
di Szibéria nyelvi térképét, így az itt 
beszélt nyelvek közötti kapcsolatok 
komplexen elemezhetők, és az érté-
kelés is adekvátabb lesz. 

SZEVERÉNYI SÁNDOR

szófaj jelentés forma

melléknév más/különbözQ/idegen huns殴-殴

ige

változik huns殴-im-Wa
elfordul huns殴-im-Wi
megkülönböztet hun@殴-mtï-sï
elkülönít/feloszt hun@a-ir-sï
visszafordul huns殴-b殴-sa

határozószó másképp/máshogy huns殴-殴-m殴nu

A nganaszan hunsΩ-tQ származékai és jelentései

Nganaszan nQ
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A Napból érkező fénysugárzás 
és a légköri aeroszol részecs-
kék között létrejövő kölcsön-

hatás jelentősen befolyásolja a földi 
klímát. A kölcsönhatás során az aero-
szol részecske a napsugárzást részben 
szórhatja, részben elnyelheti. A szórás 
hatására a fény terjedési iránya meg-
változik. A beérkező fény egy része a 
részecskéken visszaszóródik, ezáltal 
csökken a földfelszínre érkező fény-
energia, ami globális léptékben hűtő 

A	LEBEGV	RÉSZECSKÉK	UJJLENYOMATA

HONNAN	SZÁRMAZIK	
A	LÉGKÖRI	AEROSZOL?
A	Föld	légkörében	található	aeroszol	(a	magyar	szakirodalomban	elterjedt	néven	szálló	por,	azaz	kismérete,	
a	levegWben	lebegW	szilárd	vagy	folyadék)	részecskék	természetes	vagy	antropogén	forrásokból	származhat-
nak.	Az	elWbbire	példa	a	vulkáni	hamu,	a	tengerek	és	az	óceánok	felszínébWl	kiszakadó	sótartalmú	vízpermet,	
illetve	az	úgynevezett	bioaeroszol	(vírusok,	gombák,	pollenek	stb.),	míg	az	antropogén,	azaz	emberi	tevékeny-
ség	által	keletkezW	légköri	részecskék	jellemzWen	ipari	vagy	mezWgazdasági	tevékenység,	illetve	a	közleke-
dés	által	kerülhetnek	a	légkörbe.	Ma	már	nem	kétséges,	hogy	az	aeroszolnak	jelentWs	egészségügyi,	illetve	

klimatikus	hatásai	vannak,	ezért	kutatása	a	tudományos	érdeklWdés	homlokterében	áll.	

hatást gyakorol a Föld klímájára. Ez-
zel szemben az aeroszol által elnyelt 
(abszorbeált) fényenergia a környezeti 
levegő hőmérsékletének emelésére 
fordítódik, ami erősíti a légköri üveg-
házhatást. Ezen kívül a légköri aero-
szol másodlagos hatások révén is be-
folyásolja a Föld globális energia-
egyensúlyát, például a felhő- és csa-
padékképződésben játszott szerepe 
által. Mai tudásunk szerint ezek a ré-
szecskék összességében csökkentik a 

Föld hőmérsékletét, azonban hatásuk 
mértéke csak igen nagy bizonytalan-
sággal becsülhető. Ennek oka egy-
részt az, hogy a különböző aeroszol-
típusok eloszlása a légkörben rendkí-
vül egyenetlen, másrészt, hogy a 
fényszórás és a fényelnyelés egymás-
hoz viszonyított relatív súlya aero-
szol-típusonként más és más. A fény-
aeroszol kölcsönhatás kvantitatív le-
írásának alapvető fizikai mennyisége 
az albedó, amely megadja, hogy egy 
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kellő pontossággal. Kutatásaink az 
MTA-SZTE Fotoakusztikus kutató-
csoportjában során célul tűztük ki 
egy olyan műszer kifejlesztését, amely 
az aeroszol optikai abszorpciót, és 
ezen belül különösen az abszorpció 
hullámhosszfüggését nagy pontos-
sággal méri. Egy ilyen műszer segít-
ségével a koromaeroszol térbeli elosz-

lása is pontosabban meghatározható, 
mivel a legújabb kutatási eredmények 
szerint az optikai abszorpció hullám-
hosszfüggése alkalmas az aeroszol 
kémiai tulajdonságainak és ezen ke-
resztül az aeroszol forrásának ujjle-
nyomatszerű beazonosítására. 

A különböző aeroszol-típusok opti-
kai abszorpciójának hullámhosszfüg-
gése általában jó közelítéssel hatvány-
függvények segítségével modellezhe-
tő. A hatványfüggvények kitevője az 
úgynevezett Aeroszol Angström Ex-
ponens (AAE). A dízel autók által ki-
bocsátott úgynevezett fekete (szer-

vetlen) korom esetében az AAE-
érték jó közelítéssel -1, azaz a részecs-
ke optikai abszorpciója a látható, 
illetve ultraibolya tartományban 
megduplázódik, ha a hullámhossz a 
felére csökken. Ugyanakkor a ház-
tartási szén- vagy fatüzelésből szár-
mazó „barna korom” esetén az AAE 
értéke az aeroszol forrásától függően 

a -1,5 – -3,5 tartományba 
esik. Ez azt jelenti, hogy az 
ilyen aeroszol részecskék 
optikai abszorpciója a lát-
ható hullámhossz-tarto-
mányban elhanyagolható, 
miközben az ultraibolya 
tartományban nagyon je-
lentős mértékűvé válik. 

Hang a gázban
Az aeroszol hullámhosszfüg-
gő fényelnyelésének nagy-
pontosságú mérésére a 
fotoakusztikus spektroszkó-
pia az egyik legígéretesebb 
módszer. A fotoakusztikus 
jelkeltés elve az, hogy a mé-
rendő levegőmintát lézerrel 
megvilágítva a megvilágí-
tott aeroszol részecskék el-
nyelik a rájuk eső elektro-

mágneses sugárzás egy részét. Az el-
nyelt energia a gerjesztett aeroszol 
hőmérsékletének növelésére fordító-
dik. A megnövelt hőmérsékletű aero-
szol ütközik a környező levegő mole-
kuláival és átadja a fényelnyelésből 
származó többletenergia egy részét, 

aminek következtében az aero-
szol részecske környezetében a 
levegő hőmérséklete és ebből ki-
folyólag a nyomása megnő. Mo-
dulált (azaz pl. periodikus mó-
don változó fényteljesítményű) 
fénnyel történő megvilágítás 
esetén a moduláció frekvenciájá-
val megegyező frekvenciájú 
nyomásingadozás (akusztikus 
hullám, azaz hang) lép fel a 
megvilágított gázban. Egy érzé-
keny mikrofonnal mérve a létre-
jövő hanghatást, a mikrofonjel 

nagysága arányos lesz az elnyelés 
mértékével (azaz a minta optikai 
abszorpciós együtthatójával). A 
fotoakusztikus módszer számos elő-
nyös tulajdonsággal rendelkezik.
Nagy érzékenységű, azaz kismértékű 
fényelnyelés mérésére is alkalmas, 
ugyanakkor teljesen érzéketlen a 

részecske a rá eső sugárzásnak há-
nyadrészét szórja. Míg pl. a szulfátré-
szecskék döntő mértékben szórják a 
fényt, azaz albedójuk közel egység-
nyi, addig pl. a koromrészecskék a 
szórás mellett számottevő abszorpció-
val is rendelkeznek, és ennek megfe-
lelően albedójuk értéke a 0,8-0,6 tar-
tományba esik.

Fényelnyelés és szórás
Érdekes paradoxon, hogy 
annak ellenére, hogy a fény-
aeroszol kölcsönhatás során 
jellemzően a szórás jelensége 
dominál, tudományos szem-
pontból a fényelnyelést övezi 
nagyobb érdeklődés. Ennek 
oka többek között az, hogy a 
fényelnyeléssel is rendelkező 
aeroszol részecskék egészség-
károsító hatása általában jó-
val jelentősebb, mint a csak 
fényszórással rendelkezőké. 
Ebből a szempontból érde-
mes összehasonlítani a ten-
geri vízpermetből keletkező 
sórészecskéket, melyek csak 
fényszórással rendelkeznek, a 
jelentős mértékű fényelnye-
léssel jellemezhető koromré-
szecskékkel, melyek a gépjárművek 
üzemanyagának vagy a háztartási tü-
zelőanyagoknak tökéletlen égéséből 
származnak. Míg az előbbiek belég-
zése egyáltalán nem káros az egész-
ségre, az utóbbiak rendkívül egész-
ségkárosító hatásúak. Ennek oka töb-
bek között az, hogy a koromré-
szecskék nagy hatásfokkal 
kötnek meg egészségre ártal-
mas egészségkárosító gázokat 
és gőzöket, miközben kis mére-
tük révén (átmérőjük tipikusan 
a néhány 10-től a néhány 100 
nanométer tartományba esik) 
belégzés után mélyen behatol-
nak az emberi keringési rend-
szerbe.

A korom aeroszol részecskék 
egészségügyi hatása mellett kli-
matikus hatásuk is jelentős: mai 
tudásunk szerint csak az atmoszféri-
kus CO2 gáz rendelkezik jelentősebb 
mértékű üvegházhatással. Jelentősége 
ellenére a légköri korom-aeroszol klí-
mára gyakorolt hatása csak nagy bi-
zonytalansággal számszerűsíthető, 
mivel sem a fényelnyelő-képessége, 
sem a légkörbeli eloszlása nem ismert 

Szeged városában télies körülmények között mért aeroszol Angström 

exponens (AAE) napi jellemzQ változása. Az AAE-érték változása 
szoros összefüggést mutat a közlekedési és a f_tési korom aeroszol 

kibocsátás erQsségével.
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ző, hogy az AAE értéke kisebb a lát-
ható, mint az ultraibolya hullám-
hossztartományban. Ennek a finom-
szerkezetnek a segítségével az ab-
szorpciós spektrumon keresztüli 
forrásazonosítás megbízhatósága je-
lentősen növelhető. Szintén az OT-
KA projekt keretében 2011 telén tere-
pi aeroszolméréseket végeztünk Sze-
ged belvárosában. Méréseinken jól lát-
ható, hogy a délelőtti és délutáni 
csúcsforgalom során az AAE értéke 
szignifikáns mértékben megnő, ami 
azzal magyarázható, hogy ilyenkor az 
aeroszol-szennyezettségben megnő a 
közlekedési korom járuléka, melynek 
AAE értéke a korábban leírtak szerint 
-1. Ezzel szemben a nap további részé-
ben a fűtési aeroszol részecskék domi-
nálnak, és ennek megfelelően az AAE 
értéke lecsökken. Kutatásaink ered-
ményeként szoros összefüggést talál-
tunk az AAE-értékek és a fényelnye-
lő aeroszol-források erőssége között, 
azaz az AAE méréséből egy kalibráci-
ós egyenes segítségével meghatároz-
ható a közlekedési és a fűtési korom 
aránya a szálló por szennyezettség-
ben. További vizsgálatokat terve-
zünk annak eldöntésére, hogy a Sze-
ged belvárosában télies körülmények 
között végzett méréseink eredmé-
nye mennyire általános érvényű, az-
az különböző helyszíneken és idő-
pontokban megismételve a mérése-
ket, ugyanazt a kalibrációs egyenest 
kapjuk-e eredményül. 

Amennyiben sikerül általánosság-
ban is igazolni, hogy az optikai ab-
szorpciós „ujjlenyomat” segítségével 
lehetséges az aeroszol forrásainak 
azonosítása és a források relatív erős-
ségének meghatározása, ez az ered-
mény teljesen új perspektívát nyithat 
a környezetszennyezés csökkentésé-
ben. Egy olyan eszköz állna ugyanis a 
szakemberek rendelkezésére, amely-
lyel egy szmogriadó során azonnal 
megállapítható, hogy a szálló por 
szennyezettség a közlekedésből vagy 
a háztartási tüzelésből vagy esetleg 
egyéb forrásokból származik. Ily mó-
don azonnali beavatkozás keretében 
szelektíven és a mostaninál lényege-
sen hatékonyabban lehetne a fő szeny-
nyező forrás kibocsátásának csökken-
tésével a szmogos állapotot csökken-
teni vagy megszüntetni.

BOZÓKI ZOLTÁN

 AJTAI TIBOR

fényszórás jelenségére, azaz a kizáró-
lag csak fényszórással rendelkező ae-
roszol részecskék nem keltenek 
fotoakusztikus jelet.

Szegedi	áttörés
Annak ellenére, hogy a világon szá-
mos kutatócsoport alkalmazza a 
fotoakusztikus módszert gázszennye-
ző molekulák extrém alacsony kon-
centrációban történő kimutatására, az 
aeroszol részecskék több hullámhosz-
szon történő fotoakusztikus mérésére 
mindezidáig csak kevésbé sikeres pró-
bálkozások történtek. Ez a tény a 
módszer előnyös tulajdonságainak is-
meretében eléggé meglepőnek nevez-
hető. Ebből a szempontból áttörést je-
lentett az a négy hullámhosszon mű-
ködő fotoakusztikus mérőműszer 
(MuWaPas), amelyet a Szegedi Tudo-
mányegyetem Optikai és Kvantum-
elektronikai Tanszékén fejlesztettünk 
ki, és amely egyedülálló módon képes 
az aeroszol optikai abszorpciójának 
egyidejű mérésére a közeli infravörös, 
a látható és az ultra-ibolya hullám-
hossz-tartományban.

Az OTKA támogatásával végzett 
laboratóriumi méréseink során a ház-
tartási szén számos típusának abszorp-
ciós spektrumát sikerült nagy pontos-
sággal megmérni szimulált égetési kö-
rülmények között a MuWaPas műszer 
segítségével. A mérések jelentőségét 
jelzi, hogy a háztartási szén égetése so-
rán a levegőbe kerülő korom teszi ki a 
globális korommennyiség közel 20%-
át. Meghatároztuk a biomassza ége-
tésből származó humuszszerű aeroszol 
hullámhosszfüggő optikai abszorpci-
óját is. Bebizonyítottuk, hogy az AAE 
sok esetben egyfajta finomszerkezet-
tel rendelkezik, azaz értéke változik 
aszerint, hogy a spektrumot melyik 
részhullámhossz-tartományban vizs-
gáljuk. Általánosságban elmondható, 
hogy a legtöbb aeroszolfajtára jellem-

Nyelv és Élet

Tényleg	szép	minden	
„szép”?

Ha meghallom egyik legszebb sza-
vunkat, a szép jelzőt, akkor szemnek, 
léleknek kellemes, esztétikus dolog jut 
eszembe róla. Vagy az elmélyült általá-
nos iskolai magyar irodalom és stilisz-
tika szakkörök, amikor tanárnőnkkel 
órákon át elemeztük, mi minden har-
monikus jelenség sorolható e fogalom 
jelentéstartományába, s a könyvtári es-
ték végén mindig úgy éreztük: lélek-
ben egy kicsit megszépültünk.

Csakhogy már a szép sem a régi…
A hírrádióban arról nyilatkozik egy 

főügyész, hogy drámai mértékben nő 
a gyerekbűnözés. Mint fogalmaz: a 
súlyos bűncselekmények elkövetői kö-
zött szép számmal vannak már 12-14 
éves gyerekek. 

Szép számmal? Inkább szörnyen magas 
arányban! 

Szomorú jelentésváltozáson esett át ez 
a jelzőnk: kezdetben vala a szép számmal 
kifejezés, mely elismerésként csengett 
(például egy nehéz matematikai felad-
vány megoldói között valóban szép 
számmal lehetnek diák megfejtők). Eb-
ből aztán a „sok” szinonímája lett (a le-
látón szép számmal foglaltak helyet a 
vendégcsapat szurkolói – tudósított egy 
ízben egy sportriporter), immár pusztán 
mennyiséget jelölve, az elismerő többlet-
jelentés nélkül. S aztán megszületett ez a 
szép eredeti jelentésével éppen ellentétes 
fent idézett nyilatkozat. 

Félek, hogy „szép” jelzőnk szép lassan 
kiüresedik, közhelyesen kongóvá válik!

Számomra a „szépkorúak” kifejezés 
is mesterkéltnek tűnik akkor, amikor 
általában az idősekre, nyugdíjasokra 
kezdik széles körben használni – talán 
finomkodó eufémizmusként, vagy a 
„politikai korrektség” jegyében. Pedig 
aligha örül neki az, aki a szó eredeti je-
lentésébe belegondol – hiszen egészen 
mostanáig kizárólag múlt idejű szö-
vegösszefüggésben használtuk: szép 
kort ért meg… 

Inkább éljen mindenki jelen időben 
hosszú, boldog nyugdíjas éveket!

GÓZON ÁKOS

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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Infokommunikációs 
eszközeink

2013-ban a magyar háztartások  
73%-a volt rendszeres számítógép- 
használó, és 71%-a internet hozzá-
féréssel is rendelkezett. A világhá-
lóhoz való kapcsolódás lehetőségei 
hazánkban jobbak, mint a dél-eu-
rópai országok lakosságának köré-
ben, ám az északi és a Benelux ál-
lomok ellátottságát jóval alulmúlja. 
Az internethozzáférés csaknem 
egésze (99%) szélessávú, az ezzel 
rendelkezők aránya több éve meg-
haladja az uniós átlagot.

A háztartások közel 6 tizedében van asztali számító-
gép, és ugyan az utóbbi 5 évben az ezzel való ellátottság 
alig változott, ezzel párhuzamosan jelentősen bővült a 
háztartások használatában levő laptopok száma. Az 
internethez és szélessávú internethez való hozzáférés 
lehetőségeinek bővülése 2005 óta töretlen.

A lakosság közel háromnegyede (73%) tényleges szá-
mítógép és nethasználó, azaz az utóbbi 3 hónapban ült 
gép mellett, és barangolt a világhálón is. Jelentősen csök-
ken – a 2005-ös 57%-ról 23%-ra – azok aránya, akik 
még sosem használtak számítógépet. A nők nagyobb 
arányban (51,5%) veszik igénybe a számítógép adta lehe-
tőségeket. A legtöbb tényleges használó a 25-44 éves 
korcsoportban van, a használók arányának növekedése 

azonban a 46-64 évesek között a legnagyobb. 2013-ban 
a tényleges használók között az alapfokú végzettségűek 
aránya csökkent, a középfokúaké emelkedett, míg a fel-
sőfokúaké szinten maradt. A számítógép használatának 
gyakorisága az utóbbi években jelentősen eltolódott a 
napi használat felé, az internethasználók 86%-a naponta 

csatlakozik a világhálóhoz.
A magyar vállalkozások 91%-a használt szá-

mítógépet munkájához 2013-ban, 88%-uk 
internethozzáféréssel is rendelkezett. Ez utóbbi 
lefedettség 8 százalékponttal kevesebb az uniós 
átlagnál. A közösségi oldalak, multimédia-tar-
talmak és tudásmegosztó oldalak hazai haszná-
lati aránya az uniós középmezőnyben van. A 
honlapok elterjedtsége jobban (12 százalékpont) 
elmarad az EU-28 átlagától, mindössze négy 
államot előzünk meg. A közigazgatás asztali 
számítógép-állományának 2013-ban regisztrált 
17%-os bővülése az államigazgatási állomány 
bővüléséből és az önkormányzati állomány 
csökkenéséből adódott. A hordozható gépek 
száma mindkét területen gyarapodott.

A háztartások internethozzáférése az ország-
ban keletről nyugatra haladva javul. A kiemel-

kedő ellátottságú központi régió (80%) mellett Közép- 
és Nyugat-Dunántúl (73-73%) háztartásai rendelkeznek 
az átlagosnál nagyobb arányban világháló kapcsolattal, 
a többi régió átlag alatti. A használat egyes szegmensei 
– közösségi oldalak, banki ügyintézés – is hasonló min-
tázatot adnak, míg az internetes vásárlások kiegyenlí-
tettebb képet mutatnak.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

40 ezer éves 
barlangmevészet	

Indonéziában

Korábban messze alábecsülték az 
indonéz szigetvilágban fellelt 

barlangművészet alkotásainak korát 
– ezt állapította meg egy nemzetkö-
zi kutatócsoport, amely a korábbiak-
nál megbízhatóbb és érzékenyebb el-
járással újra meghatározta a Sulawesi 

(korábban: Celebesz) szigetén lévő 
barlangok falain látható, s korábban 
mintegy 10 ezer évvel ezelőttire be-
csült barlangfestmények korát. A 
kutatók Nature-ben megjelent ta-
nulmánya szerint azonban az alko-

vált. Ezzel kezdetét vette az úgyneve-
zett sötét korszak, amelynek az első 
csillagok megszületésével (mintegy 
400 millió évvel a Nagy Bummot kö-
vetően) kezdődő időszak vetett véget: 
ennek során a tömegesen születő csil-
lagok és galaxisok ionizáló sugárzása 
további több mint félmilliárd év alatt 
(újra)ionizálta a csillagközi gázt, átjár-
hatóvá téve azt a fény számára. 

Kérdéses azonban, hogy mivel a szü-
letőben lévő fiatal csillagokat többnyire 
sűrű és vastag, hűvös molekuláris gáz-
burok veszi körül, amely gátolja a foto-
nok kilépését a „gubó” belsejéből, ho-
gyan sikerülhetett az ionizáló sugárzás-
nak mégis kijutnia a csillagközi térbe?

A csillagászok már régóta gyaní-
tották, hogy e rejtély megfejtésének 
kulcsát olyan galaxisok tanulmányo-
zásától remélhetik, amelyek a Világ-
egyetem első galaxisaihoz hasonlóan 
gyors ütemben és tömegesen termel-
nek csillagokat. A Johns Hopkins 
Egyetem Sanchayeeta Borthakur vezet-
te csillagászcsoportja most a NASA 
Hubble-űrtávcsövének kozmikus ere-

Csillagontó	galaxis	és	korai	
Világegyetem

Amerikai csillagászok olyan galaxist 
fedeztek fel, amely ahhoz hasonló 

bőségben „gyártja” a fiatal, forró csil-
lagokat, amilyen ütem a korai Világ-
egyetem első galaxisaira lehetett jel-
lemző. A galaxis tanulmányozásából 
levonható következtetések, amelyeket 
a kutatók a Science-ben ismertettek, se-
gíthetnek a kozmológusoknak a korai 
Univerzum egyik legfontosabb szaka-
szának, a sötét korszaknak véget vető 
reionizációnak a megértésében.

A kozmológia standard modellje sze-
rint a Világegyetem 13,8 milliárd 
évvel ezelőtt a Nagy Bummban ke-
letkezett, majd egy rövid felfúvódási 
szakaszt követően (miközben eredeti 
méretének sokszorosára tágult) fo-
lyamatosan tágult és hűlt. Mintegy 
380 ezer évvel a Nagy Bumm után 
hűlt le annyira, hogy a protonokból 
és elektronokból létrejöhettek az első 
semleges (hidrogén) atomok, és Világ-
egyetem a fény számára átlátszatlanná 

detek spektrográfja (Cosmic Origins 
Spectrograph: COS) segítségével vég-
re rábukkant egy ilyen galaxisra: a 
J0921+4509 tőlünk 3 milliárd fényév-
re, a Nagy Medve (Ursa Major) csillag-
kép irányában látható.

tások ennél sokkal koráb-
biak, némelyikük legalább 
40 ezer éves – ez pedig 
egyúttal azt is jelenti, hogy 
újra kell gondolni a művé-
szet kialakulására vonat-
kozó eddigi – alapvetően 
Európa-centrikus – elkép-
zeléseket. Most kiderült 
ugyanis, hogy egymással 
szinte egyidejűleg, nem 

csak az akkori Európa (főként a mai 
Spanyol- és Franciaország) területén 
élt elődeink, hanem a tőlük sokezer 
kilométerre, a dél-kelet ázsiai sziget-
világba eljutott kortársaik is nagyon 
hasonló alkotásokkal – geometriai 
mintákkal, kézlenyomatokkal, a va-
dászott állatok ábrázolásaival – dí-
szítették barlangjuk falait és meny-
nyezetét. 

A Sulawesi szigetén lévő mészkő-
barlangok falain lévő rajzokat/fest-
mények már évtizedek óta ismerik 

és vizsgálják a kutatók. Az alkotások 
tömérdek negatív („stencilezett”) 
kézlenyomatot tartalmaznak, ame-
lyek úgy készültek, hogy a barlang 
falának nyomott kezet vörös fes-
tékkel köberajzolták vagy – fújták. 
Emellett a környék jellegzetes álla-
tait is ábrázolták, köztük az itt ma is 
honos babirussza nevű, a disznófélék 
családjába tartozó jellegzetes, a szar-
vas agancsához hasonló agyarakat 
viselő emlőst (neve a helyi nyelvjá-
rásban szarvas-disznót jelent). 

Kézlenyomatok és állatábrázolás 

a Sulawesi szigetén lévQ 
mészkQbarlangokból 

A kompakt, kis tartományba tömegesen 

bezsúfolt fiatal csillagok erQteljes 
csillagszelei lyukakat ütnek a s_r_ 

gázburkon: az ezeken kiszökQ UV-sugárzás 
ionizálja a csillagközi gázfelhQket

KÉP: NASA/ESA/R. OVERZIER (ON/MCTI)/T. 

HECKMAN (JHU)
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„A galaxis szívében sikerült behatá-
rolnunk egy mindössze 300 fényév át-
mérőjű, rendkívül kompakt csillagképző 
tartományt, amelyben több milliárdnyi 
naptömegű fiatal csillag van – mondta 
Borthakur. – Azt találtuk, hogy ezek 
egymással is kölcsönhatva olyan, másod-
percenként több mint 1000 kilométeres 
sebességű csillagszeleket hoznak létre, ame-
lyek elég erőteljesek ahhoz, hogy lyukakat 
üssenek az őket körülzáró sűrű és vastag 
gázburkon, amelyeken keresztül az ultra-
ibolya sugárzás kijuthat a csillagközi térbe, 
és ionizálhatja az ott lévő gáztömegeket.” 

A galaxis évente mintegy 50 Nap tö-
megének megfelelő tömegű fiatal csil-
lagot termel – szemben a Tejútrendszer 
évenkénti 1-es átlagával. A galaxisban 
termelődő óriási mennyiségű ionizáló su-
gárzásnak mintegy 21 százaléka jut ki – ez 
is messze felülmúlja a szokványos galaxi-
sok 1 százalék körüli UV-kisugárzását. 

Okkal feltételezhető, hogy a korai 
Világegyetem első galaxisaiban ehhez 
nagyon hasonló folyamatok mehettek 
végbe, ami egyúttal a reionizációt is 
lehetővé tette. (ScienceDaily)

Sötét	anyag	 
a	Tejútrendszerben

Ausztrál csillagászok újabb méré-
sekkel határozták meg a Tejút-

rendszerben lévő rejtélyes sötét 
anyag mennyiségét, s meglepetésük-
re a korábban becsült értéknek 
mindössze a felét találták. Miközben 
ez az eredmény egyfelől újabb kér-
déseket vet fel, másfelől viszont 
megnyugtatóan old meg néhány 
olyan rejtélyt, amely már régóta fog-

lalkoztatja a szakembereket. Az 
eredményről beszámoló cikk az 
Astrophysical Journal-ben jelent meg. 

A csillagászok már régóta tudják, 
hogy a Világegyetem teljes anya-
gának mindössze 4 százalékát teszi 
ki az atomos (látható vagy fényes) 
anyag, amelyből mindaz áll, amit 
magunk körül látunk – a Nap, a 
csillagok, a bolygók és holdjaik, az 
élőlények s köztük mi magunk is. 
További mintegy 25 százalékot tesz 
ki a rejtélyes sötét anyag, amelyet 
csak közvetve, gravitációs hatásán 
keresztül észlelünk, s a fennmaradó 
70 százalékot a még titokzatosabb 
sötét energia adja, amely a Világ-
egyetem gyorsuló tágulását okozza. 

A kutatók által alkalmazott mérési 
eljárás, amely a galaxisunkhoz tar-
tozó csillagok sebességének megha-
tározásán alapul, egyáltalán nem új, 
több mint egy évszázada dolgozta 
ki James Jeans angol csillagász (igaz, 
akkor nem a még ismeretlen sötét 
anyag, hanem a galaxisok teljes tö-
megének meghatározására). Ugyan-
ezzel az eljárással becsülték meg 
később a Tejútrendszerhez tartozó 
sötét anyag tömegét is, ám ehhez ko-
rábban csak galaxisunk belső, csilla-

gokban és anyagban is gazdagabb 
tartományait vették figyelembe. 

A Nyugat-Ausztrália Egyetem 
Prajwal Kafle asztrofizikus vezet-
te kutatócsoportja most a Tejút-
rendszert három, csillagsűrűségben 
markánsan különböző tartományra 
osztotta, s ezek között most először 
vette számításba galaxisunk távoli, 
tőlünk több mint 5 millió billiárd ki-
lométerre lévő, ritkás peremvidékét. 
Az új méréseken alapuló számításaik 
szerint így a Tejútrendszerben lévő 

sötét anyag tömege mintegy 800 
milliárd Nap tömegének adódott – 
ami ugyan óriási értéknek tűnhet, 
mindazonáltal csupán fele a koráb-
ban becsültnek. 

A sötét anyag mibenlétére, alko-
tórészeire egyelőre csak elméleti fel-
tételezések vannak, amelyekből le-
vonhatók bizonyos következtetések, 
amelyek összevethetők a megfigye-
lésekkel. Az egyik leginkább elfoga-
dott modellben, a lambda hideg sötét 
anyag (Lambda Cold Dark Matter) 
elméletben a galaxisok kialakulására 
és fejlődésére vonatkozó számítások 
szerint például a Tejútrendszernek 
mintegy féltucatnyi nagyobb kísérő 
galaxisának kellene lennie – miköz-
ben a valóságban mindössze hármat 
(a Nagy- és a Kis Magellán Felhőt, 
továbbá a Sagittarius törpegalaxist) 
látunk. Ez is egyike azoknak a rej-
télyeknek, amelyek régóta foglal-
koztatják a csillagászokat. Kafle és 
munkatársai új eredménye ezt a rej-
télyt legalább megoldja: a feleannyi 
sötét anyagon alapuló újabb számí-
tás ugyanis mindössze három ilyen 
kísérőgalaxist jósol – pontosan any-
nyit, amennyit ténylegesen látunk. 

(AlphaGalileo) 

A korábbi szénizotópos kormeg-
határozás alapján a festmények ko-
rát 10 ezer év körülire becsülték. 
Most viszont a Maxime Aubert, az 
ausztráliai Griffith Egyetem kuta-
tója vezette csoport a közvetlenül 
az ábrázolások fölött és alatt húzódó 
mészkőlerakódásokból vett vékony 
rétegmintákban mérhető urán/tóri-
um izotóparányból határolták be az 
alkotások keletkezési időszakának 
alsó, illetve felső határát. 

Aubert és munkatársai ennek alap-
ján 12 kézlenyomatról állapították 
meg, hogy azok legalább 39900 
évesek, míg az egyik babirussza-
ábrázolás legalább 35 400 éves, azaz 
a maguk nemében a legrégebbiek 
közé tartoznak a világon – ha ugyan 
nem a legrégebbiek. 

Hasonó kormeghatározási eljárással 
ugyanis a spanyolországi El Castillo 
barlangban talált kézlenyomatok 
kora 37 ezer év, ugyanitt találha-
tó korong alakú vörös festékfoltok 
pedig 40 800 évesek. A franciaor-
szági Chauvet barlang falán látha-
tó rinocéroszábrázolásokat a 32 ezer 
– 39 ezer évvel ezelőtti időszakra, míg 
az olaszországi Fumane-barlang kézle-
nyomatainak korát 36 ezer és 41 ezer 
év közöttire becsülik. 

(NBC News) 

Fantáziakép a 

TejútrendszerrQl és 
az azt körülvevQ sötét 
anyagból álló halóról 

(amelyet itt kékes 

színben láthatunk, de 
valójában láthatatlan)
KÉP: ESO/L. CALÇADA 
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 A Fednav kanadai ten-
geri szállítmányozási cég 
MV Nunavik nevű, jég el-

len megerősített teherhajója szeptember 19-én indult 
az északkelet-kanadai Nanuvik tartományban fekvő 
Deception-öbölből, és Kanadai 
északi partja mentén haladva 
szeptember 30-án érkezett meg 
az alaszkai Barrowba – jelentet-
te be a Fednav. A hajó 23 ezer 
tonna Kanadában bányászott 
nikkelércet szállít Kínába. Az 
északnyugati átjárón átkelve 
útja 40 százalékkal rövidebb, 
mintha a Panama-csatorna felé 
vette volna az útirányt. Üzem-
anyag-megtakarítása által 1430 
tonnával kevesebb üvegházha-
tású gázt bocsát ki útja során. 
A Japánban épült MV Nunavik 
képes 1,5 méter vastag jégme-
zőn átkelni háromcsomós (5582 méter/óra) sebességgel. 

Az Északi-sark olvadó jégmezői az elmúlt években 
számos új tengeri útvonalat nyitottak meg a kereskedel-
mi hajózás előtt a térségben. Az útvonalak lerövidíté-

sével üzemanyagot takaríthatnak meg a cégek, és mert 
ez a térség mélyebb, mint a Panama-csatorna, nagyobb 
terhet szállíthatnak az egyes utakon. Az Atlanti-óceán-
tól a Csendes-óceánig, Oroszország szibériai partvidéke 
mentén vezető hajózási útvonalon, az északkeleti átjárón 

2012-ben kelt át egy orosz tar-
tályhajó Norvégiából Japánba. 
Tavaly az északnyugati átjárón 
először kelt át teherhajó, de a 
kanadai parti őrség jégtörőinek 
kíséretében haladt. Bár idén a 
jég vastagabb az északnyugati 
átjáró szigetei és félszigetei kö-
rül, a Nunavik nem találkozott 
olyan vastag jéggel, amely aka-
dályozta volna haladását.

Az északnyugati átjárón való 
első átkelés 1845-ben halállal 
végződött, Sir John Franklin 
angol sarkkutató két hajója a 
jég fogságába került, mindenki 

meghalt. Kanadai kutatók a múlt hónapban bukkantak 
rá Franklin szerencsétlenül járt Erebus hajójára a Viktó-
ria-tengerszorosban.

(www.greenfo.hu)
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TEHERSZÁLLÍTÁS AZ ÉSZAKNYUGATI ÁTJÁRÓN

Agybalátó	sisak

Amerikai  kutatók olyan modern 
technológia kifejlesztésén dolgoz-

nak, amely lehetővé teszi az orvosok 
számára a sejtszintű, összetett biológiai 
struktúrák vizsgálatát, miközben a be-
teg mozgásban van, így lekövethető az 

agy motoros tevékenysége. Mindezt egy 
olyan viselhető sisak formájában, ami 
pozitronemissziós tomográfiát (PET) al-
kalmaz az egyéni sejtek eléréséhez és ne-
urológiai rendellenességek vizsgálatához. 

„Ha sikerrel járunk, átütő előrelépést 
teszünk a képalkotási technológia terén, 
miáltal jobban megérthetjük az agyi 

funkciókat egészséges és beteg állapot-
ban egyaránt” – mondta Nadeem 
Ishaque, a GE Global Research di-
agnosztikai és orvosbiológiai tech-
nológiák globális igazgatója. 

A projekt Barack Obama, az Egye-
sült Államok elnöke által 2013 ápri-
lisában életre hívott kezdeményezés, 

a Brain Initiative része. Céljai kö-
zött szerepel az agyi képalkotás új 
módozatainak kifejlesztése, az agyi 
funkciók vizsgálata, többek között 
az Alzheimer-kór, az autizmus, az 
agyrázkódás és hasonló agyi műkö-
dészavarok és rendellenességek felis-
merése, kezelése és megelőzése.

A múlt héten az USA Nemzeti 
Egészségügyi Intézete bejelentette, 
hogy több üzleti vállalkozás, egye-
tem, alapítvány és szövetségi szerv 
46 millió dollárt fordít „az emberi 
agy megértésének forradalmasítá-
sára”. A New York Times szerint 
az „elit alakulat” része a Google, 

Simmons Alapítvány, a Fejlett 
Védelmi Kutatási Projektek 
Ügynöksége (DARPA), Élel-
miszer- és Gyógyszerfelügye-
let (FDA) és a GE.

Az agykutatás európai és 
hazai szinten is kiemelt szere-
pet kap: ennek bizonyítéka a 
2013-ban útnak indított, az 
„agykutatás európai hónapja” 
kezdeményezés, amelyhez az 
Európai Unió 150 millió eu-
rós támogatást biztosít. Ma-
gyarországon idén februárban 

döntött a kormány a Nemzeti 
Agykutatási Program (NAP) 

támogatásáról. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia részvételével meg-
valósuló négyéves kutatási program 
célkitűzéseit a Kutatási Technológiai 
és Innovációs Alap 12 milliárd forin-
tos támogatásával valósíthatják meg 
a konzorciumi partnerek.

GE Global Research

Az új detektorok lehetQvé teszik, hogy a kutatók egy könny_, nagy felbontású és érzékeny szkennert 
alkossanak, amely a vizsgálati alany fejére illeszkedik
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A harmadik uralkodó neve. 25. Háztömb. 28. Pépes étel. 30. 
Táncdalénekes (Péter). 32. Nem lát. 34. Jobbra, tinó! 35. A leg-
feledékenyebb ember is fejben tartja! 37. ... Habana; Havanna. 
38. ... ovo; eleve.

A 40. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejté-
se: ICHNOLÓGIA, KOPROLIT,  REZONÁTORELMÉLET. David 
Norman: Kis dinókönyv nagyoknak cím_ kötetét (Typotex Kiadó) 
nyerte: Bartha György (Csíkszereda, Románia), Gáspár Csaba 
(Piliscsaba), Fórizs István (Budapest), Kováts Gyula József 
(Budapest) és Szelle ErnR (Veszprém). A nyerteseknek gratulá-
lunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Martin Amerongen: Füstölgés cím_ kötetébQl (Typotex Kiadó) 3 uralkodó 
nevét kérjük, akik kegyetlen módon büntették a dohányzást. A 
megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó 
fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, november 4-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
33. számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyze-
tek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 170 éve született magyar 
feltaláló nevét adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik uralkodó neve. 10. Való, helytálló. 
11. Vékony, hosszú szálú pázsitf_. 13. Német névelQ. 15. USA-
beli komikus színész (Bill). 16. VédelmezQ égi lény. 19. A másik 
uralkodó neve. 21. És, latinul. 22. Bartis Attila regénye. 24. A 
lentebbi szövegrészben. 26. FelsQ robbanási határ (gázé), röv. 
27. Félhalk! 29. A somogyi Baláta-tó is ez. 31. Széles csík. 33. 
Olimpiai bajnok, 75-szörös válogatott nigériai labdarúgó (Yay-
Yay). 36. Kezdeti, eredeti forma. 39. Avítt dolog.

FÜGGQLEGES: 1. Amint, amikor, költQi szóval. 2. Cselekvést 
kifejezQ szófaj toldaléka. 3. Dühös indulat. 4. Póráz vége! 
5. Fénytan része! 6. Dino Risi f ilmje (1965). 7. Gondozás. 8. 
Rotation per second (fordulat /másodperc), röv. 9. Foghús. 12. 
Elvonatkoztat. 14. Kutyakötelesség! 17. Elszenvedett sérelmeket 
szótlanul t_rQ. 18. Az itterbium vegyjele. 20. KonyhafQnök. 23. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. november 22.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. november 10.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2013 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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A Holokauszt Emlékév 
keretében megrendezett 
Kő kövön – Töredékek 
a magyar vidéki zsidó-

ság kultúrájából című 
tárlat 72, kiállításon eddig 

soha nem szerepelt zsidó vonatkozású műtárgyat mutat 
be a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. A legrégebbi 
tárgy egy gyertyatartó 1815-ből, a legújabb pedig egy 
kipa, amit 2007-ben furcsa módon valaki a múzeumban 
felejtett. A tárlat arra tesz kísérletet, hogy bemutassa ezt 
a kicsiny, ámde jelentős judaika gyűjteményt: a zsidó 
használati eszközöket, a zsidó műtárgykereskedők, ma-
gángyűjtők révén a múzeumba került tárgyakat és a ki-
emelkedően gazdag fotóanyagot. A bemutató a zsidó 
vonatkozásúak mellett sokféle értelmezést segítő műtár-
gyat, dokumentumot és fotót tartalmaz, valamint érde-
kes néprajzi kuriózumokat is. 

 A Néprajzi Múzeum olyan kiállítást tár a látogató elé, 
amely megkísérli előhívni azt a képet, ami a Holokauszt 
előtti időszakból a múzeumi anyagra építve megismer-
hető a magyar vidéki zsidóságról. Mindezt úgy, hogy 
közben a megmaradó, újraéledő magyar zsidó kultúra 
elemeire is reflektál.

A 2015. május 31-ig látható kiállítás tudatosan vállal-
ja a töredékességet: a bemutatni kívánt korról töredéke-
sek ismereteink, töredékes a rendelkezésre álló anyag, s 
ez az egész világ az elmúlt és a megmaradt töredékek-
ben értelmezhető leginkább. 

A kínai művészet 
meghatározó anyaga-
inak ötezer éves hasz-
nálatát tekinti át a 
Hopp Ferenc Kelet-
ázsiai Művészeti Mú-
zeum A szépség szí-

ve című kiállítása, amely az intézmény csaknem 8000 
darabos kínai gyűjteményéből kínál reprezentatív válo-
gatást.

A tárlat célja úgy megmutatni Kína művészetét, ahogy 
maguk a kínaiak gondolnak rá. Ezért az Andrássy úti 
múzeumban látható jáde-, porcelán- és lakktárgyak, 
festmények mellett nemcsak a kiállított darabok jelkép-
rendszerét, rituális vagy világi használatát és készítési 
technikáját, hanem a művek létrehozásának eszmei hát-
terét is szeretné megismertetni a látogatókkal a kiállítás-
ban olvasható és hallható filozófiai és irodalmi művek 
segítségével.

1987 óta nem nyílt Magyarországon a kínai művésze-
tet hasonló gazdagsággal áttekintő kiállítás; erre most a 
kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. 
évfordulója szolgáltatott alkalmat. A tárlat 2015. janu-

ár 4-ig tekinthető meg.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Újabb kinccsel gazdagodott a 
magyar múzeumi hálózat. A 
Seuso-kincs után – amely a 
Nemzeti Múzeumban kap majd 
állandó helyet – a Herzog-
kincsek is bemutatkoznak az in-

tézmény gyűjteményében.
A XIX. század utolsó évtizedétől jöttek létre azok a 

magángyűjtemények, amelyek felszippantották a főúri, 
nemesi családok ekkor a műpiacra kerülő műtárgyait. 
Az XX. század első évtizedére már olyan fontos gyűjtői 
és gyűjteményei voltak az egy-
kori magyarországi, erdélyi öt-
vösmunkáknak, mint az And-
rássy-, a Kárász-, a Vigyázó 
vagy a Glück-gyűjtemény. El-
sősorban mesterjeggyel is ellá-
tott, sokszor feliratos-címeres 
alkotások kerültek e gyűjteményekbe, a hazai ötvösség 
jellegzetes típusai.

Herzog Mór Lipót műgyűjteménye a XX. század első 
felének egyik legfontosabb hazai magángyűjteménye 
volt. A jól ismert festmények mellett jelentős mennyisé-
gű iparművészeti tárgy, számos ötvösmű is része volt a 
gyűjteménynek. Az ötvösművek között volt egy fontos 
magyarországi és erdélyi tárgyegyüttes, valamint nürn-
bergi, augsburgi, angol és orosz mesterek ezüsttárgyai, 
illetve ékszerei. 

A Herzog-gyűjtemény bemutatkozó kiállítása Erdélyi 
ötvösművek az egykori Herzog-gyűjteményből 
címmel kerül bemutatásra 2015. január 10-ig a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban.

A képzőművészet már 
évtizedek óta eszköztá-
ra részévé tette a han-
gokat, mégis csak rit-
kán használja vezérkon-

cepcióként. A Műcsarnok új, peremvidéken imbolygó, 
Az érzékelhető határán – Más hangok című tárla-
tán többek között olyan hangok kerülnek – a kiállítótér-
be való beemelés révén – az emberi érzékelés határainak 
innenső felére, melyeket normális esetben nem hallhat-
nánk, de a modern hangfelvételi eljárások lehetővé te-
szik reprodukálásukat, elkülönítésüket vagy felerősíté-
süket.

Bár a specifikus kiállítás, mely november 23-ig látha-
tó, az utóbbi évtizedek magyar és külföldi művészeinek 
izgalmas darabjait gyűjtötte össze, korántsem a hang-
művészet történetével, hanem kifejezetten a műfaj aktu-
alitásával és jelenével foglalkozik. Ez teszi izgalmas fel-
fedezéssé és földöntúli élménnyé a „más” hangok társa-
ságában eltöltött időt.

Töredékes kultúra

Hangtárlat

Kína m_vészete

Ötvös kincsek
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

Hol	nyugszik	a	szigeti	hWs?
A Szülejmán-Zrínyi Történeti Kuta-
tások projekt keretén belül az eredeti 
célkitűzések között a szultáni türbe 
megtalálása mellett azonos súllyal sze-
repelt a Zrínyi-hagyományok ápolása 
is. Szigetvár fontosnak tartja, hogy ré-
gészeti, történeti kutatások eredmé-
nyeinek hasznosításával kerüljön 
meghatározásra a Zrínyi Miklós földi 
maradványait befogadó területrész.

Félreértett törzsfák
Az evolúció mára a biológia egyik 
húzóága lett, egyre több ősi titokra 
derült és derül fény. A sok új adat, in-
formáció elhelyezése a törzsfejlődés 
fáján egyre bonyolultabb, hiszen 
mind több összefüggést – párhuza-
mos, szétváló és olykor összeolvadó 
útvonalat – bizonyítanak a sok fajki-
halás, illetve fajkeletkezés mentén. 

Kevés	 fás	 legelW	maradt	 fenn	
mára
Hazánkban a fás legelők és azok 
használata mindig is részei voltak a 
tájhasználatnak. Ez a táji adottságok-
hoz igazodó gazdálkodási mód több 
ezer éves múltra tekint vissza. Ma-
gyarországon és Európában is igazá-
ból az iparosodás hatására kezdődött 
el a fás legelő-rendszerek használatá-
nak csökkenése.

A hátlapon
Tündarisz, a menekültek városa

A Meszinától mintegy 60 kilométerre 
nyugatra fekvő észak-szicíliai Tindari 
az egykori görög Tündarisz. A várost 
az idősebb Dionüsziosz alapította Kr. e. 
396/395-ben. Telepesei a Peloponné-
szoszi háborúban győztes Spárta elől 
menekülő peloponnészosziak, nau-
paktosziak, za kin tho szi ak voltak. A 
menekülteket Dionüsziosz, Szicília 
kormányzója először Meszinában tele-
pítette le, de végül Spárta elől tovább 
kellett vonulniuk a tengerpartra futó 
magas hegyen alapított új városba, 
amelyet isteneikről, a Tündaridákról 
(másképpen Dioszkurokról, a görög 
ikerpárról, Kasztorról és Polüdeukészről) 
neveztek el. A város hamar népszerű 
lett, csakhamar 5000 lakost számlált.

A sziget körül folyó háborúkban 
többször említik, mint a Tirrén-ten-
gert uraló, stratégiailag fontos telepü-
lést. A rómaiak és punok között kitört 
első háborúban előbb a punok szövet-
ségesei voltak, amikor azonban a ró-
maiakhoz akartak átállni, a punok 
fogságba ejtették városvezetőiket. 
Mindez azonban nem akadályozhatta 
meg a rómaiak győzelmét és Tündarisz 
– Cicero szavaival – a birodalom no bi-
l issima civitasa lett.

A IV. század környékén egy földren-
gés következtében a hegy egy része a 
tengerbe omlott, talán ez is egyik oka 
lett annak, hogy a város a IV. századra 
lassanként elnéptelenedett, majd telje-
sen elfelejtődött. 

A nevét azonban megőrizték, a XIX. 
században a közelében emelt templom 
a Fekete Madonnáját Tündariszi Ma-
donnának is nevezik. A hegytetőn álló 
impozáns épület az alatt lévő, lagúnák-
tól szabdalt tengerpartra néz. A legen-
da szerint egy zarándok, meglátván, 
hogy a Madonna fekete, nem akart 
imádkozni hozzá. Amikor azonban 
gyermekét véletlenül a tengerbe ejtet-
te, a Madonna földdarabokat emelt ki 
a vízből, hogy a picit felfogják. 

Kép és szöveg: - J -
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.
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