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... akkor igazán eleven egy történelmi személyiség kul-
tusza, ha nemcsak a „nagy, kerek” évfordulókon emlé-
keznek rá, hanem úgy is, mint például Bocskaira – 
Nagykerekiben.

Ez jutott eszembe akkor, amikor az ország és a Kárpát-
medence számtalan településéről – zömmel kisebb váro-
sokból és falvakból – sorra kaptam a meghívókat vagy az 
utólagos beszámolókat idén ősszel a Bocskai István vezet-
te szabadságharc első győztes csatáit felidéző rendezvé-
nyekről. A bevezetőben említett községben például korhű 
egyenruhába öltözött hagyományőrzők öltötték maguk-
ra a hajdúk viseletét, bemutatták Bocskai katonáinak szo-
kásait, megszólaltak a korszak népszerű és máig fennma-
radt dallamai. Másutt tudományos vagy ismeretterjesztő 
előadásokkal emlékeztek az 1604-es álmosdi, diószegi 
vagy kassai hadi sikerekre.

Borítékolható, hogy jövő ta-
vasszal, Bocskai István erdélyi fe-
jedelemmé választásának 410. év-
fordulóján ismét számtalan regio-
nális ünnepséget rendeznek majd.
Ezeknek a kis megemlékezések-
nek a híre ritkán jut el az országos 

médiába, mégis fontosak. Korunk a hálózatosodás idő-
szaka. S ha egy több mint négy évszázada élt történelmi 
alak ilyen „network-képző” erő, akkor pályájának – itt 
terjedelmi okokból aligha részletezhető – tanulságait, a si-
keres szabadságküzdelem tanulságait érdemes újból és új-
ból elemezni, országos horderejű rendezvényeken is.

Akkor eleven egy nagy előd életműve a maiak szemé-
ben, ha nemcsak az úgynevezett 50-es vagy 100-as év-
fordulókon emlékeznek alakjára és tetteire, hanem a ke-
vésbé frekventált esztendőkben is. A tisztelet a kiemelt 
centenáriumok alkalmával mutatkozik meg – a sze-
retet a fél ig kerek években.

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 A	vér-agy	gát	esete	az	
Alzheimer-kórral

A fokozatos szellemi leépüléssel 
járó Alzheimer-kór gyógyítása 
ma még nem lehetséges: nem 

rendelkezünk ugyanis olyan gyógy-
szerrel, amely lassítaná a betegség 
előrehaladását, netán azt visszafor-
dítaná, így csak tüneti ke-
zelésekre adódik lehetőség. 
Az Alzheimer-kóros betegek 
agyában gyulladásos folya-
matok zajlanak, és jellemző, 
hogy az idegsejtek közötti 
területeken felhalmozódnak 
a béta-amiloidnak nevezett 
fehérjéből álló plakkok. A 
súlyos betegség kezelésével 
kapcsolatos kutatások egy 
jelentős része arra irányul, 
hogy valamilyen módon 
csökkenteni lehessen ennek 
a fehérjének a mennyiségét, 
amivel talán megelőzhető 
lenne az idegsejtek pusztulása. 

Az Alzheimer-kór ellen je-
lenleg fejlesztett gyógyszerek egyik 
fő célpontja a béta-szekretáz 1 
(BACE 1) nevű enzim, amely kulcs-
szerepet tölt be a béta-amiloidot 
tartalmazó plakkok kialakulásában. 
Az enzimet egyrészt szájon át szed-
hető, kismolekulájú gyógyszerekkel 
próbálják gátolni – az egyik ilyen 
gyógyszer tesztelése már túljutott a 
klinikai vizsgálatok első fázisán –, 
másrészt ezeknél jóval nagyobb mo-
lekulaméretű antitesteket is sikerült 
kifejleszteni. Ezeknek a tesztelésére 
is indultak már klinikai vizsgála-
tok, az antitestek nagy mérete miatt 
azonban alapvető probléma, hogy 
miként juttassák át őket a vér-agy 
gáton. Erre azért lenne szükség, 
mert a gyógyszerek így közvetle-
nül a plakkok kialakulásának helyén 
tudnák kifejteni hatásukat.

Maga a vér-agy gát az agy termé-
szetes védelmi mechanizmusa a fer-
tőző ágensek és a toxikus vegyüle-
tek ellen: az agy vér- és tápanyagel-
látását biztosító kapillárisok belső fa-
lát olyan sejtek határolják, amelyek 
többnyire nem engedik, hogy a na-
gyobb méretű molekulák – köztük 
a gyógyszerként alkalmazni kívánt 
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antitestek – az idegsejtek közelébe 
jussanak. Az Alzheimer-kór ellen je-
lenleg tesztelt antitesteknél úgy pró-
bálják megoldani ezt a problémát, 
hogy a gyógyszereket nagyon nagy 
koncentrációban adják a vizsgálatok 
résztvevőinek. A vérbe juttatott an-
titestek egy része így mégiscsak ké-
pes lehet rá, hogy áthatoljon a vér-
agy gáton. Ennél azonban sokkal 
hatékonyabb megoldást jelentene az 
a módszer, amelyet a San Francisco-i 
biotechnológiai vállalat, a Genentech 
kutatói dolgoztak ki.

Ryan J. Watts és munkatársai maj-
mokkal végezték kísérleteiket, és a 
főemlősök körében első alkalommal 
sikerült kimutatniuk, hogy az álta-
luk kifejlesztett antitest probléma-
mentesen átjut a vér-agy gáton, ezt 
követően pedig csökkenti az Alzhei-
mer-kór kialakulásával összefüggő 
béta-amiloid fehérjék mennyiségét. 
Az antitest a transzferrin receptor 
(TfR) nevű, a vasat az idegsejtekhez 
szállító molekula segítségével jut-
tatható át az agyi kapillárisok sejtjei 
között. Ez a receptor az agyi vérerek 
belső felszínén helyezkedik el, és a 
hozzá kötődő vasionokat membrán-
ba csomagolva juttatja át a vér-agy 
gáton. A Watts és kollégái által kifej-
lesztett antitest a vashoz hasonlóan 
a transzferrin receptorhoz kötődik, 
majd a receptor szállítási mechaniz-
musával az idegsejtek közötti térbe 
jut. Itt lép működésbe az antitest egy 
másik része, amely a béta-amiloid 
plakkok kialakulásában kulcsszere-
pet betöltő, már említett enzimhez, 
a BACE 1-hez képes kötődni. Ez a 
kötődés erősebb, mint amekkora 
erővel az őt ide szállító receptorhoz 
kapcsolódik az antitest: a gyógyszer-

jelölt molekula így képes a megfelelő 
pillanatban leválni, és meggátolni a 
betegséget okozó enzim működését. 

Az eredmény – amellett, hogy több 
mint 50 százalékkal csökkent az ál-
latok vérplazmájában a béta-amiloid 
koncentrációja – egy másik szem-
pontból is jelentős. Sikerült ugyanis 
kiküszöbölni egy fontos, az egér-
kísérletekben még jelentkező mel-
lékhatást. Az éretlen vörösvérsejtek 
külső felszínén szintén megtalálha-
tók a transzferrin receptorok, és az 
antitest – ezekhez is kötődve – káro-

sította az egerek fejlődő vö-
rösvérsejtjeit. Ahhoz, hogy 
ez ne történhessen meg, mó-
dosítani kellett az antitesten 
úgy, hogy az kevésbé szoro-
san kötődjön a transzferrin 
receptorokhoz. A módosítás 
megfelelően sikerült, hiszen 
az antitestet kapó majmok-
ban már nem lehetett meg-
figyelni a vörösvérsejtek ká-
rosodását.

Ha a jövőben emberekben 
is biztonságosnak bizonyul a 
módszer, akkor elképzelhe-
tő, hogy az Alzheimer-kóros 
betegek kezelése a bőr alá 
adott heti egyszeri injekció-

val vagy a havonta egyszer alkalma-
zott intravénás kezeléssel is megold-
ható lenne. A majomkísérletek ered-
ményei alapján már megkezdődhet a 
klinikai vizsgálatok tervezése, az el-
járást pedig más, szintén az amiloid 
plakkok ellen ható antitestekkel is 
ki lehet majd próbálni. A most el-
végzett kísérletek részletes leírása a 
Science Translational Medicine folyó-
irat november elején megjelent szá-
mában olvasható.

ILLYÉS ANDRÁS

	 Ötvöskincsek	
Gyöngyösön

Néhány éves csend után idén 
megújulva, kibővítve nyitotta 
meg kapuit az új köntösbe öltöz-
tetett gyöngyösi egyháztörténeti 
kiállítás, amely 3 nagy terembe 
elosztva, az ötvöskincsek, a mi-
seruhák és a régi könyvek gyűj-
teményét mutatja be.

Különös a sorsa a gyöngyösi 
Szent Bertalan Templom kincstárá-
nak, az egyházi tárgyak története ka-
landregénybe illő. 
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Agyi kapillárisok 

BEN BRAHIM MOHAMMED FELVÉTELE
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A gyűjtemény darabjait a II. vi-
lágháború vége felé az egyház-
község három tagja elrejtette, és 
hollétét egészen 1967-ig senkinek 
sem árulta el, attól tartva, hogy 
a szovjet katonák elrabolják és 
magukkal viszik a páratlan érté-
kű kincseket. Elrejtették a gyűj-
teményt és esküt tettek, hogy 
amíg hazánkban idegen csapatok 
állomásoznak, nem fedik fel a 
rejtekhelyet. A megszállók itt-tar-
tózkodása hosszabbra nyúlt, mint 
sejtették. A három ember lassan 
megöregedett, közülük kettő már 
átköltözött az örökkévalóságba, a 
harmadik is elgyöngült állapotba 
került. Az akkori plébános, Kato-
na István könyörögte ki belőle a 
titkok titkát, hogy hova rejtették 
a templom értékeit. Mint kiderült, 
a kincsek a templom tornya alatt 
várták a szebb napokat. A plébános 
és a káplán az éjszaka leple alatt ki-

kopogtatták a megnevezett falrészt. 
A vastag falak rejtekéből csakugyan 
előkerültek a monstranciák, kelyhek, 
füstölők, ékkövekkel kirakott egy-
házi kegytárgyak. Azután a leletet 
különböző raktárakban helyezték el, 
sajnos néhányat értékesítettek is. 

A mintegy 150 tárgy 1991-ben 
kapott helyet a városka Szent Ko-
rona Házában, ahol ma is látha-
tó. A mai Szent Bertalan utca 3. 
szám alatti épületben, az egykori 
Almásy-palota ebédlőjében a na-
póleoni háborúk idején háromszor 
őrizték a Szent Koronát. Az egy-
ház tulajdonába 1932-ben került 
az épület. A hagyomány szerint 
Guba Pál, Felvidékről kitelepített 
piarista paptanár, aki oroszlánrészt 
vállalt a vételár összegyűjtésében, a 
megvásárlás előkészítésében, majd 

a ház ügyeinek intézésében, találta 
ki és vitte keresztül a „Szent Koro-
na Ház” név felvételét.

Egyházi gyűjteményeink között az 
Esztergomi Főszékesegyház messze ki-
magasló értékű kincstára után a gyön-
gyösi Szent Bertalan-plébániatemplom 
gyűjteményének értéke az országban 
második helyen áll, annál is inkább, 
mert az Esztergomi Keresztény Múze-
um állományát nem rejtették el, nem 
menthették meg úgy, mint Gyöngyös 
értékeit, ezért is „csappant meg” a má-
sodik világháború során.

A török uralmat és többszöri tűz-
vészt is elszenvedett város egyházi 
gyűjteménye túlnyomó részben a 
Szent Bertalan-templomhoz tarto-
zó tárgyakat őriz, amelyet a jezsu-
iták által is használt ötvösművek is 
gazdagítottak. 

A kiállított egyházi kincsek kö-
zött Juhász Ferenc plébános kalau-
zolta lapunkat.

A kincstár páratlan együttessel 
rendelkezik a középkori ötvöstár-
gyakból: elsősorban a pompás filig-
rán díszítésű kelyhek, XV–XVII. 
századi úrmutatók, talpas keresztek, 
cibóriumok tartoznak ide. A gyűj-
temény különlegessége, hogy a helyi 
ötvösség nyomait csak a XVI. szá-
zadból ismerjük, akkor egyetlen öt-
vöst, 1732-ben már két mestert em-
lítenek, majd a XVIII. század végén 
szólnak több mesterről, de ötvöscéh 
működésére nincs utalás. 

Évtizedek óta foglalkoztatja a kuta-
tókat, hogy a szinte teljesen egyforma 
filigrán díszű kelyhek hol készülhet-
tek, hogy kerültek Gyöngyösre. Az 
bizonyosnak látszik, hogy a kelyhek 
ugyanannak a műhelynek a remekei, 
és 1500–1510 között minden bizonnyal 
helyi, gyöngyösi mesterek alkotásai. 
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Az ötvösök működéséhez a kincs-
tár nagy gótikus úrmutatója jelent 
újabb adatot: ezt a XV. századi re-
meket ugyanis nem tudni, hogy 
hol készítették, de további sorsára 
az 1633-ban gyöngyösre költözött 
jezsuiták jelenléte ad magyaráza-
tot. Mivel a nagyszombati rendház 
felügyelete ekkor már kimutatható 
a városban, az is lehet, hogy nagy-
szombati ötvösműről van szó.

KELEMEN CSILLA

	 Tudományos	
tudásátadás

A legutóbbi, 2012-ben elvégzett 
PISA-felmérés eredményei szerint 
hazánkban minden ötödik közép-
iskolás funkcionális analfabéta, 
vagyis például nehezen értelmezik 
és alkotják meg az összetett mon-
datokat. Szövegértésből mégis 
jobban állunk, mint matemati-
kából. A becslések szerint 

minden harmadik tanuló számá-
ra okoznak gondot az egyszerű 
alapműveletek, pedig az köny-
nyen belátható, hogy egy szak-
munkástanulónak legalább azt 
ki kell tudni számolnia, mennyi 
parkettára van szükség egy szoba 
felújításakor. 
A riasztó adatokat Csapó Benő, 
a Szegedi Tudományegyetem 
Neveléstudományi Intézetének 
vezetője ismertette az MTA-nak 
a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából Tudományos Tudását-
adás címmel megrendezett kon-
ferenciáján. Az adatok további 
elemzésével kiderült, mindössze két-
ezerre tehető azoknak a tanulóknak 
a száma, akik a legnehezebb mate-
matikafeladatokkal is megbirkóz-
nak, a természettudományok összes-
ségét tekintve azonban évfolyamon-
ként már csak ötszáz kiváló diákkal 
lehet számolni. A „mindössze” kitétel 
akkor válik érthetővé, ha azt is figye-
lembe vesszük, hogy csak Sanghajban 
harmincszor ennyi matematikatehet-
ség él, és arra készül, hogy a következő 
évtizedben elvegye a diákolimpiákon 
kivívott előkelő helyezéseinket. Azzal 
a később felszólalók is egyetértettek, 
hogy a probléma oka korántsem ki-
zárólag a diákok motiválatlansága. 

Kugler Nóra, az ELTE BTK Mai 
Magyar Nyelvi Tanszék docense, 
egy felmérés eredményét bemutatva 
elmondta, hogy a tanulók hiába telje-
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sítenek rosszul matematikából, mégis 
jobban kedvelik ezt a tárgyat a nyelv-
tannál. Sok panasz van a tananyag 
korszerűtlenségére, és arra, hogy a di-
ákokat elkedvetleníti az a különbség, 
amit a hétköznapi és az iskolai nyelvi 
környezet között tapasztalnak. Még-
is, mint azt a konferencia szinte va-
lamennyi résztvevője megfogalmazta, 
leginkább a tanári fizetés kirívóan 
alacsony összegére vezethető vissza a 
legtöbb probléma. Emiatt kevés való-
di tanár-tehetség lát perspektívát abban, 
hogy az életét tegye fel erre a mester-
ségre. Öveges professzor és Sass Elemér 
idejében sem ártott, ha valaki kreatív 
ötleteket vetett be a gyerekek érdeklő-
désének felkeltésére, a digitális írásbeliség 
megjelenése óta, e készség nélkül már 
szinte lehetetlen tanítani. Emellett „a leg-
több tanórán az oktatók homogénen keze-
lik a gyerekcsoportot, a pedagógiai differen-
ciáltságnak hazánkban alig van valamiféle 
kultúrája” – mondta Kugler Nóra. 

Egy amerikai felmérés szerint a kö-
vetkező évtizedekben „a nem rutin 
analitikus”, és „a nem rutin inter-
aktív” munkavállalókra lesz szükség 
leginkább a high-tech munkakör-
nyezetekben. Vagyis változtatni kell 
a közoktatás hagyományos, „tanár 
leadja a tananyagot, a diák vissza-
mondja” sémáján. Tolcsvai Nagy Gá-
bor, aki szintén az ELTE BTK Mai 
Magyar Nyelvi Tanszék oktatója, 
erre mutatott példát Kosztolányi De-
zső Boldog szomorú dal című versé-
nek elemzésével. „Az irodalomoktatás 
egyik súlyos dilemmája, hogy a diákokat 
passzív adatfeldolgozásra kényszerí-
ti, sok az életrajzi adat, a formalizált 
feladatok pedig lehetetlenné teszik a 
művek élvezeti befogadását. A szöveg 
felolvasása, a történetek eljátszása, a 
versekben megjelenő képek lerajzolása 

teszi élményszerűvé az irodalmat, és 
ezáltal kelti fel az érdeklődést az alko-
tások iránt. Egy funkcionális analfabéta 
nem érti meg a szöveg azon aspektu-
sait, amelyeket nehéz egyszerűen kom-
munikálható prozódiára fordítani. A cél 
az, hogy ezeket a szinteket is feltárja 
a tanár a gyerekek előtt, mert így értik 
meg igazán a mű lényegét, és ha ez a 
felismerés megadatik, az érettségi után 
sem fordítanak hátat a kultúrának.” – 
fogalmazta meg az irodalomoktatás 
lényegét Tolcsvai Nagy Gábor. Ehhez 
nemcsak remek tanáregyéniségek, de 
jó tankönyvek is kellenek. 

A Tudományos tudásátadás konfe-
rencián az eddig felsoroltak mellett, 
a problémamegoldó, gondolkodtató 
oktatás módszertanának hiányossá-
gai is több ízben előkerültek. Farkas 
Katalin, a Németh László Gimnázi-
um történelemtanára pozitív kez-
deményezésként említette az Ok-
tatásfejlesztő Intézet által negyedik 

osztályosok számára kiadott 
kísérleti tankönyvet, ahol ke-
retes írások, Ahogy a történé-
szek gondolkoznak címmel, a 
tudományos kutatások során 
felmerülő problémákkal is 
szembesítik a tanulókat. Ilyen 
lehet a forrásokban megjelenő 
ellentmondások vagy az írá-
sos dokumentumok hiánya. 
A Pécsi Tudományegyetem 
Történettudományi Inté-
zet oktatóinak nemrégiben 
publikált véleménye alapján 
a tankönyvek szövegébe sok 
helyen időszerű lenne a friss 
eredmények beemelése, és a 

korszakokon átívelő összefüggések 
bemutatása. Ezzel együtt a pedagó-
gusok szemléletformálására is szük-
ség lehet, emelte ki Farkas Katalin. 
Míg a Nemzeti Alaptanterv sze-
rint a történelemoktatás lényege a 
kommunikációs készségek javítá-
sa, a térbeli és időbeli tájékozódás, 
a kritikai gondolkodás és szöveg-
értési kompetenciák fejlesztése, 
addig a történelemtanárok és ma-
guk a diákok is, elsősorban a nem-
zeti identitás kialakítását jelölték 
meg fő célkitűzésként. Az olyan 
értékek, mint a demokrácia iránti 
tisztelet vagy a múlt tanító jelle-
ge a jelenkori problémák közötti 
eligazodásban, egyelőre nem kap-
nak kellő hangsúlyt a történelem 
oktatásában.

Kővágó AngélA
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A  legelterjedtebb színes digitális 
képrögzítési eljárásban a kép-
érzékelő elemi részeiből leg-

alább háromféle található az érzékelő-
lapon: az egyik a vörösre, a másik a 
zöldre, a harmadik pedig a kékre van 
érzékenyítve. Az elemi képpont ezek-
ből épül fel, ebből a három színből ki-
keverve adja meg a pixel színét. Mivel 
a három részadat három különböző 
ponton képződött le (legyenek azok 
szorosan egymás közelében, vagy egy-
más alatt), az elektromos jelet digitális 
jellé alakító rendszer is külön kezeli 
őket, sőt a számítógépünkön is három 
különböző csatornán tárolódnak el.

A számítógépünk monitora adott 
képterület színárnyalatát ugyancsak a 
három csatornán eltárolt színértékek-
ből keveri ki, így a kommersz kép-
megjelenítő szoftverek többségét a há-
romcsatornás, csatornánként 8 bites 
(együttesen 24 bit) képek kezelésére 
dolgozták ki. Az adott pixelekhez te-
hát három fényerőértékeket tároló csa-
torna adatait rendelik a szoftverek, 
ami színes kép esetében vörös, zöld és 

A	FÖLDMEGFIGYELV
Az ember vizuális lény, legfontosabb érzékelési módja a látás. Talán éppen ezért, azokat a dolgokat 

a	legnehezebb	ismertetni,	amelyek	láthatatlanul	mennek	végbe.	A	radarberendezéssel	történW	„fény-

képezés” olyan elektromágneses hullámok segítségével alkot képet objektumokról, amelyek az 

ember	számára	nem	érzékelhetWk.	A	mikrohullám	segítségével	történW	leképezés	könnyebb	megis-

merése	érdekében	tekintsük	át	leegyszeresítve	a	hagyományos	digitális	fényképezés	alapját.

kék csatornát, fekete fehér kép eseté-
ben egy szürkeárnyalatos csatornát je-
lent. A szürkeárnyalatos képek minden 
képpontja fényerőértékkel rendelke-
zik, amely 0-tól (fekete) 255-ig (fehér) 
terjedhet. 16 és 32 bites képeken a szín-
árnyalatok száma jelentősen nagyobb, 
mint a 8 bites képeken. Bár a fekete-fe-
hér kép teljes egészében eltárolható 
egyetlen csatornán, vannak olyan kép-
megjelenítő szoftverek, amelyek kizá-
rólag a háromcsatornás képeket képe-
sek értelmezni, ezért sokszor RGB-
színmódban, három csatornán tárolják 
őket, ahol mind a három csatorna azo-
nos, szürkeárnyalatos fényerőértékeket 
hordoz. Ez természetesen felesleges 
tárolóhely-kapacitás foglalásához vezet, 
de nagyobb kompatibilitást biztosít.
 

A radarról általában
Ahogyan a fényképezőgép, a radar-
berendezés is a tárgyakról visszaverő-
dő elektromágneses hullámokat ér-
zékeli, de amíg a digitális fényképe-
zőgép az elektromágneses hullámok 
400 – ~800 nm hullámhosszúságú 

tartományát (fény) alakítja elektromos 
jellé, majd digitális adattá, addig a ra-
dar az elektromágneses hullámok mil-
limétertől méterekig terjedő hullám-
hosszúságú tartományát érzékeli. Ezen 
belül legtöbb esetben a mikrohullámot 
(300 µm – 30 cm) és a rövidhullámot 
(1 m – 10 m) használja.

Ahogyan gyenge megvilágításnál 
a fényképezőgépnek is segédfényre 
van szüksége (vaku, reflektorok 
vagy természetes fényt fókuszáló 
eszközök), a radarberendezésnek is 
szüksége van erős, jól detektálható 
mikrohullámokra. Vannak ugyan 
olyan szituációk, amikor a termé-
szetes forrásból származó mikrohul-
lámokat detektáljuk és értelmezzük, 
de a legtöbb esetben egy jól megha-
tározott forrásból, a detektorral 
azonos platformra erősített jeladóról 
kibocsátott (mesterségesen generált) 
hullámoknak a célfelületről visszave-
rődő hányadát érzékeljük. A radar 
esetében a jel visszaverődési ideje, po-
larizációja, hullámhosszúsága hor-
dozza az adott pontra jellemző in-
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műholdak és repülőgépek fedélzetén 
elhelyezett berendezésekkel, célszerű-
en nem lefelé, hanem lefelé-oldalra te-
kintő radarokat alkalmaznak, ráadásul 
szintetikusan növelt antennával (SAR) 
a jobb felbontás érdekében. A három-
dimenziós modell kinyerését radaros 
távérzékelés esetében célszerű legalább 
két ellentétes vagy közel ellentétes 
irányból elvégezni, a radarárnyék-hatás 
csökkentése érdekében. A radarárnyék 
tulajdonképpen olyan fekete foltokat 
jelent a felvételen, amelyeket a hegy-
csúcsok és a kimagasló objektumok ki-
takartak. Ezeknek a területeknek az 
adattal való feltöltése a felmérés ellenté-
tes irányból történő elvégzésével lehet-
séges.

SAR interferometria
Az oldalra tekintő apertúrájú radarok 
nem csupán a felületek háromdimenzi-
ós feltérképezésére alkalmasak. Segít-
ségükkel a felületek anyagminőségi, 
víztelítettségi és anyagszerkezeti jel-
lemzői is becsülhetők. 

A radar-interferometria a visszatérő 
jelek fáziseltéréseit vizsgálja, úgy, hogy 
a műhold és a földfelszín között érvé-
nyes hullámhosszak egész számú elto-
lódásai nem ismertek, de az extra frak-
ció rendkívül pontosan mérhető. A 
nyers adat nem használható, mert a pi-
xelek értékei nem fejezik ki a szá-
munkra érdekes felszíni információ-

kat, mivel nagyon sok hatással terhel-
tek. Az interferogram két vagy több 
(majdnem azonos pozícióból készült) 
radarfelvétel közös elemzésével készül, 
kiküszöbölve egyes káros hatásokat. A 
legfontosabb pixelértékeket befolyáso-
ló tényező a felszín okozta fáziseltoló-
dás. Ez a felszín anyagi tulajdonságaitól 
is függ, így hasznos információt hor-
doz a számunkra. Fontos elkészíteni a 
domborzatmodellt, hogy kivonhassuk 
a domborzatkülönbség okozta hatáso-
kat a felszíni anyagminőség vizsgálata-
kor. Ha a magasság és a topográfia is-
mert, a topográfiai fázishozzájárulás 
kiszámítható és kivonható a vizsgálati 
eredményből. Ha a reflexiók, az orbi-
tális különbségek (bázistávolság-torzu-
lás, azaz a felvételezés helyének válto-
zása) és a magassági különbségek okoz-
ta adattorzulásokat eltávolítottuk, va-
lamint a megmaradt zajt is szűrtük, 
megkapjuk a felszíni anyagminőségi 
információkat. Ilyen lehet például a nö-
vényzeti borítás sűrűsége, a talaj ned-
vességtartalma.

Amennyiben több felvételt komplex 
módon, közösen elemzünk, azokat 
subpixeles pontossággal (a pixel méreté-
nél is pontosabban) kell georeferálnunk, 
különben az elcsúszott pixelértékekből 
hibás információk kerülnek kiszámí-
tásra. Amennyiben nagy időkülönb-
séggel készül a két radarfelvétel, a felü-
let megváltozása (például a növényzet 

növekedése vagy eltűnése) 
okozhat olyan különbségeket, 
amelyek subpixeles pontosság 
dacára is zajt generálnak. Az 
elemzést tehát nagyon körülte-
kintően kell elvégezni, minden 
tényezőt figyelembe kell venni, 
különben téves információkból 
vonnánk le következtetéseket.

SAR-polarimetria
A polarimetria a különböző po-
larizációjú transzverzális hullá-
mokkal vizsgálja a felszínt. A 
különböző anyagok különböző 
intenzitással tükrözik a radar-
hullámokat. Gyakran három 
különböző polarizációjú jelet 
küldenek ki, amelyeket mint 
a három színes csatornát al-
kalmaznak a szintetizált fel-
vételnél. Ezt úgy kell elkép-
zelni, mint a színes fénykép 
esetében az R,G,B csatorná-
kat, csak itt az egyes csator-

formációt, vagyis mindazt, ami a 
színes felvételek esetében az R, G és 
B komponens fénysűrűsége, vagyis 
a radar által rögzített adatfolyam is 
képpé alakítható. 
Ahogyan a légi fényképből is lehet 
térképi fényképet (ortofotót) készí-
teni, a radarkép is georeferálható, 
térképpé alakítható. Tekintsük át, 
hogy ezek a radartérképek milyen 
információkat hordozhatnak a fel-
színről!

A felszín háromdimenziós
 modellje

Háromdimenziós modell, a DEM 
(Digital Elevation Model) akkor hoz-
ható létre radarfelvételekből, amennyi-
ben például ismert a jeladó és a detek-
tor pozíciója, a jelvisszatérés ideje. A 
visszatérési idő a radarberendezést hor-
dozó jármű vagy műhold mozgásá-
nak, helyzetének ismeretében távol-
sággá számítható át. Az adott pont tá-
volsága földrajzi térré számítható át, és 
mivel a jelkibocsátás sokszoros és fo-
lyamatos, nagy területek pásztázhatók 
végig, létrehozva egy pontfelhőt. A 
pontfelhő koordinátáinak kinyerésével 
reprodukálható a háromdimenziós tér, 
de az eredmény pontossága és részle-
tessége erősen összefügg a műszer és a 
vizsgált felület távolságával, a kibocsá-
tott energiával, a detektor minőségé-
vel és a zavaró, zajképző tényezők elő-
fordulásával.

A leképződő adatok egy felüle-
ten értelmezhetők, így ebben az 
esetben is képpé alakíthatjuk az 
eredményt. A kép minden pixele 
egy magassági adatot tartalmaz. A 
fájl az egycsatornás fekete-fehér 
fényképhez hasonló, de itt a fény-
erősség helyett tengerszint feletti ma-
gasságértékek tárolódnak. Szoft-
verkörnyezettől függ, hogy a sö-
tét a mély, a világos a magas érté-
keket tartalmazó árnyalat, vagy 
fordítva. Mivel egy pixel csak 
adott mennyiségű értéket vehet 
fel, a domborzat leírásának részle-
tességét eleve meghatározza a bit-
mélység és a legalacsonyabb, illet-
ve legmagasabb pont különbsége, 
úgy, ahogyan a hagyományos 
fényképek esetében a színárnyala-
tok részletességét is meghatározza 
az árnyalatterjedelem.

Ahhoz, hogy minél nagyobb te-
rületről gyűjtsenek információt a 

Hegyek és kráterek Tanzániában a Föld nagy részét érintQ 
SRTM-_rsiklóval történQ felmérésbQl. Egyebek között ez 
a globális háromdimenziós modell adja a Google Earth 

szolgáltatásban szereplQ magasságadatokat.
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durva felületeken történő szórása) a 
tudománynak még nem sikerült eg-
zakt megoldást találnia, de köztes 
megoldások léteznek, így tapasztalati 
összefüggéseket dolgoztak ki.

Alternatív módszerek
A magassági adatok megszerzésére 
az ismertetett időeltolódás mérése 
alapján működő módszert kidolgoz-
ták fényre is. A LiDAR (Light 

nákon nem a vörös, a zöld és a kék 
színösszetevőket tárolják, hanem a fel-
színről visszaverődött különböző 
polarizáltságú mikrohullámú jeleket. A 
három csatornából kikevert színárnya-
latok értelmezése az ismert anyagok 
tesztelésével alakul, empirikus jelle-
gű. Ezek a mérések különösen jól el-
különítik és ezáltal térképezhetővé 
teszik a tengeri olajszennyezéseket. 
A két különböző felvétel közös elem-
zésével kidolgozott ered-
mény esetében problémát 
okozhatnak mozgásban lévő 
járművek, föld alatti üregek 
és speciális felületek.

A fő probléma a talajned-
vesség és felületi érdesség 
becslésénél a visszaszórt jelet 
befolyásoló egyéni hatások 
szétválasztásában keresendő. 
Itt kap fontos szerepet a po-
larimetria, mivel lehetővé 
teszi, hogy akár közvetlen 
vagy közvetett folyamattal 
válasszuk el ezeket a ténye-
zőket, amelyek a mért jelet 
befolyásolták. A szórás prob-
lémájára (elektromágneses 
hullámok véletlenszerűen 

Detection and Ranging) a mik-
rohullám helyett fény kibocsátá-
sán és detektálásán alapul. A lé-
zerrel megvilágított felületről 
visszaverődő fényt detektálja a 
szenzor. 

A felvételeket magasságmérés-
re, kontúrtérképezésre, felület, 
illetve domborzatmodell kinye-
résére használják, elsősorban a 
geomatikai, régészeti, földrajzi, 
geológiai, geomorfológiai, szeiz-
mológiai, erdészeti, légkörfizi-
kai, távérzékelési vizsgálatok so-
rán, de rendőrségi helyszínelések 
alkalmával is szoktak ilyen mód-
szerrel háromdimenziós képet 
készíteni a tetthelyekről. 

Veszélyes-e ?
A nagy energiájú mikrohul-
lám-kibocsátás veszélyeire már 
a második világháború idején 
felhívták a figyelmet. A radar 
feltalálása is egy olyan fegyver 
kikísérletezésének köszönhető, 
amely mikro- és rádióhullám-
mal ölte volna meg az ellensé-
get a tankokban és repülőgé-
pekben, anélkül, hogy kárt tett 

volna a hadizsákmányban. A fegy-
ver nem készült el, de az ellenséges 
objektumok észlelésére létrejött a ra-
darberendezés. A vadászgépek fe-
délzeti (repülőgép-befogó) radarbe-
rendezéseinek földön történő akti-
válása szigorúan tilos, mivel komoly 
károsodást okoz az emberi szerve-
zetben. Amikor ilyen eset mégis elő-
fordult, a repülőtéren a nyulak és a 
kisebb rágcsálók tömeges elhullását 

figyelték meg. 
Számos kutatási program 

foglalkozik a földmegfigyelő 
radarok hatásaival. Ezeket ösz-
szefoglalva, a radarfelmérés a 
távolság és a kibocsátott ener-
gia függvényében fejti ki hatá-
sát a környezetre. A kis- és kö-
zepes magasságú radarfelmé-
rések engedélyeztetése során a 
terhelés megengedett mértékét 
meghatározzák, míg az űresz-
közök terhelése vita tárgyát 
képezi. Az elérhető tudás-
anyag általában csak a polgári 
földmegfigyelő műholdakra 
telepített berendezésekkel fog-
lalkozik.

BAKÓ GÁBOR

Színes radarfelvétel. A különbözQ színárnyalatok különbözQ 
felszíni anyagminQséget jelölnek. (Az illusztrációk az  

Interspect Csoport közrem_ködésével készültek)

Az ismert oldalra tekintQ apertúrájú radarral szerelt m_holdak adatai
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Szerelmi és egyéb társas kap-
csolatainkban megnyilvánu-
ló viselkedéseink olyan szer-

vező mechanizmusok „felügyelete” 
alatt állnak, amelyekben kulcsfon-
tosságúak az agyunk működését, 
az idegsejtek aktivitását befolyásoló 
neuromodulátorok. Ezek egyike a 
„kötődés hormonjaként” számon 
tartott oxitocin, mely az utóbbi 
időben a társas viselkedés biológiai 
alapjait feltáró vizsgálatok kedvelt 
célpontjává vált.

Az oxitocinnak a viselkedéskuta-
tásban felívelő „karrierje” jó másfél 
évtizede kezdődött. A különböző 
állatfajokon végzett kísérletes vizs-
gálatok nyomán ekkortájt kezdett 
egyre inkább az a kép kibontakoz-
ni, hogy ennek a központi ideg-
rendszerben termelődő, mindössze 
9 aminosavból álló szerves moleku-
lának alapvető szerepe lehet a szoci-
ális ingerek idegrendszeri feldolgo-
zásában, s ezen keresztül a társas vi-
selkedésformák alakításában. Az 
oxitocinnal kapcsolatos kutatások 
arra is rávilágítottak, hogy milyen, 
viszonylag „egyszerű” biokémiai 
folyamatok állhatnak az olyan bo-

nyolult evolúciós törté-
nések hátterében, mint 
a társas viselkedés és 
együttműködési kész-
ség állatvilágban való 
megjelenése.

E felismerések vezet-
tek arra a gondolatra, 
miszerint az oxitocin az 
embernél is sokkal átfogóbb szerepet 
tölthet be a társas élet szabályozásá-
ban, mintsem azt korábban gondol-
tuk volna. Vagyis nemcsak az anya-
csecsemő, illetve a szerelmespár kö-
tődését szilárdítja hatékonyan, ha-
nem társas életünk más 
dimenzióiban is kifejti hatását, és 
egyik fontos biológiai tényezője le-
het annak a viselkedés-evolúciós 
folyamatnak, amelynek során az 
ember hiperszociális csoportlénnyé 
alakult.
 

Ember és állat párhuzama
Hogyan is kell az efféle vizsgálato-
kat elképzelni? A kutatók régóta 
próbálják megfejteni, hogy társas 
készségeink, a bonyolult, olykor 
megmagyarázhatatlanul önzetlen 
(sőt önfeláldozó) viselkedésünk hát-

terében milyen bio-
lógiai mechanizmu-
sok állhatnak. Miért 
van az, hogy pénzt 
adunk jótékony célok-
ra, holott ebből semmi 
hasznunk nem szár-
mazik? Vagy hogy 

megbízunk idege-
nekben, és követjük a tőlük kapott 
információt? 

Az ilyen hétköznapi kérdések a vi-
selkedéskutatók kíváncsiságával öt-
vözve kísérleteket eredményeznek, 
melyekből sok minden kiderül. Pél-
dául ha a vizsgálati személyek egy 
csoportja oxitocint kap (orrspray 
formájában), akkor azt követően 
egy számítógépes játékban több 
pénzt fog felajánlani a társainak, és 
inkább hajlandó bizalmat szavazni 
másoknak még akkor is, ha azok 
nyilvánvalóan visszaélnek ezzel. 
Azonban nemcsak az önzetlenséget 
és a bizalmi viselkedést lehet ilyen 
módon befolyásolni, hanem a társas 
ingerekkel kapcsolatos memóriaka-
pacitást és félelmi késztetéseket is. 
Ugyanis ha arcfelismerési nehézség 
(úgynevezett prozopagnózia) tüne-
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A kutya és ember esetében tehát 
egy olyan evolúciós párhuzammal ál-
lunk szemben, amelynek jellegzetessé-
ge, hogy bár a kutya biológiailag na-
gyon távol áll tőlünk, mégis meglepően 
kompetens módon „szimulálja” társas 
viselkedési készségeinket és sok vonat-
kozásban képes egy hullámhosszra ke-
rülni velünk. E sajátos emberre han-
goltság egyik velejárója, hogy a kutyák 
gazdáik irányába speciális (az anya-gye-
rek viszonnyal analóg) kötődési viselke-
dést mutatnak, és nemcsak viselkedési, 
hanem élettani értelemben is könnyen 
szinkronizálódnak az emberrel. Ki-
derült például, hogy a szemkontak-
tus és a testi érintés (simogatás) nem-
csak két ember esetében, hanem ku-
tya és gazdája között is kölcsönösen 

teitől szenvedő betegeknek oxitocint 
adnak, akkor röviddel a kezelés után 
jobban teljesítenek egy olyan memó-
riafeladatban, ahol emberi arcokra 
kell emlékezniük, és ugyanígy javítja 
a kezelés a társas helyzetekre közis-
merten félelemmel, szorongással rea-
gáló autisták teljesítményét is.

Miközben a humán pszichológusok 
efféle kérdésekre keresik a válaszokat, 
kutatók egy másik csoportja más mó-
don próbálja megérteni az emberi vi-
selkedés mozgatórugóit. Ennek lénye-
ge a vizsgálatok kiterjesztése olyan fa-
jokra, melyek tanulmányozása mo-
dellként szolgálhat az ember társas 
készségeinek jobb megértéséhez. 

Az elmúlt évek kutatásai bebizonyí-
tották, hogy a kutya alkalmas mo-
dellállata az efféle összehasonlító 
vizsgálatoknak, egyebek között 
azért, mert a kifinomult társas ér-
zékenység kialakulása nemcsak az 
emberré válás folyamatának, ha-
nem a kutya háziasításának is 
kulcsmomentuma lehetett. Ugyan-
is a fejlett együttműködéshez szük-
séges társas készségek elsajátítása 
nemcsak az ember számára lehe-
tett fontos alkalmazkodási kény-
szer az emberszabásúaktól való el-
válásunk korai szakaszában, ha-
nem az elmúlt néhány tízezer év-
ben az emberi közösségbe 
fokozatosan beépülő és ott meg-
maradni képes kutyának is hasonló 
kihívással kellett szembesülnie. 

oxitocintermelést serkentő hatású. 
Mindezek felvetik azt a gondolatot, 
hogy a kutya háziasításának egyik 
kulcslépése lehetett az, hogy 
oxitocintermelő rendszere nyitot-
tabbá vált az ember felől érkező tár-
sas ingerlésre, és ez a kutya társas vi-
selkedésének ember általi manipu-
lálhatóságát vonta maga után.

Lemondás a nagy adagról
Vizsgáljuk meg tehát, hogy az em-
bertől érkező olyan szociális ingerek, 
mint a szem- és testkontaktus, az 
oxitocintermelés stimulálásán ke-
resztül hogyan befolyásolják a kutya 
viselkedését társas döntési helyzetek-
ben. Kísérleteink kiindulópontját az 
a megfigyelés képezte, miszerint a 
kutyák, mint oly sok más állatfaj, 
képesek különbséget tenni két kü-
lönböző mennyiségű étel között, és 
adott esetben következetesen a na-
gyobbat választják.

Van azonban a kutyáknak egy fur-
csa tulajdonságuk: viszonylag köny-
nyen rábírhatók arra, hogy a „józan 
ész” által diktált megoldást feladva a 
kevesebb jutalmat válasszák. Mind-
ehhez csupán annyi kell, hogy mie-
lőtt még választhatnának, egy em-
ber nyilvánvaló módon kifejezze a 
kisebb ételadag iránti preferenciáját 
(odamegy, felemeli, látszólag eszik 
belőle és szóban is kifejezi, hogy az 
„mennyire finom”). Amennyiben e 
jelenség hátterében egyfajta társas 
befolyásolhatóság, illetve együttmű-
ködési készség áll, akkor az embe-
rekkel végzett kísérletek eredmé-
nyeihez hasonlóan azt várhatjuk, 
hogy oxitocin hatása alatt a kutyák 
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hajlamosabbak lesznek az ember 
„bemutatója” következtében a keve-
sebb jutalmat választani. 

Erre alapozva a gazdák egyik cso-
portját először arra kértük, hogy 10 
percig igyekezzenek minél többet si-
mogatni és szemkontaktust felvenni 
a kutyájukkal, egy másik (kontroll) 
csoportba sorolt gazdákat pedig ar-
ra, hogy ugyanezen 10 perc alatt ne 
nézzenek kutyájuk szemébe és ne si-
mogassák. Ezt az „előkezelést” kö-
vette az előbb ismertetett ételválasz-
tós teszt. Ebben, miután hat alka-
lommal meggyőződtünk róla, hogy 
a kutyák valóban képesek különbsé-
get tenni az 1, illetve 8 jutalomfala-
tot tartalmazó tálak között a na-
gyobb javára, a kísérletvezető meg-
próbálta befolyásolni a kutyákat 
úgy, hogy az újabb hat próba előtt 
mindig kifejezte tetszését a kisebb 
mennyiségű étel iránt. Eredménye-
ink azt mutatták, hogy azok a ku-
tyák bizonyultak sokkal befolyásol-
hatóbbnak (azaz hajlandók voltak a 
kevesebb jutalomfalatra áttérni), 
amelyeket gazdájuk a tesztet meg-
előzően megfelelő társas ingerekkel 
(szemkontaktus, érintés) árasztott el.

Azonban mivel az agyban zajló 
neurohormonális változásokat nem 
állt módunkban mérni, nem lehetünk 
biztosak afelől, hogy a társas befolyá-
solhatóság, illetve együttmű-
ködési készség megerősödésé-
ben valóban az oxitocinnak 
volt szerepe. Ezért megismé-
teltük a kísérletet úgy, hogy 
a kutyákat a társas ingerek-
kel való elárasztás helyett 
orrnyálkahártyán keresztül 
jól felszívódó oxito-
cinsprayvel kezeltük, míg a 
kontrollcsoport hatóanyag 
nélküli (placebo) kezelést ka-
pott. Mivel az előbbi, 
oxitocinnal kezelt alanyok 
sokkal befolyásolhatóbbnak 
bizonyultak, ez támogatja azt 
a feltételezésünket, hogy az 
embertől származó olyan tár-
sas ingerek, mint a szemkon-
taktus és simogatás, való-
színűleg az oxitocin-
termelés stimulálása révén 
képesek együttműködőbb/
befolyásolhatóbb „módba” 
áthangolni a kutya viselke-
dését.

Optimista ebek
Következő vizsgálatunkat arra a ko-
rábbi kutatásra alapoztuk, amely ki-
mutatta, hogy egy kétutas választási 
helyzetben könnyedén mérni lehet, 
miszerint a kutyák mennyire „pesz-
szimista” módon gondolkodnak. 
Ebben a tesztben először megtaní-
tottuk a kutyáknak, hogy a terem 
egyik („pozitív”) felében lerakott 
tálban mindig van jutalomfalat, míg 
a másik („negatív”) felében sosincs. 
A kutyák ezt a szabályt hamar meg-
tanulták, és következetesen gyorsab-
ban közelítették meg a tálat, amikor 

az a pozitív oldalon volt. A betanítá-
si fázist követően a kutyák oxitocin- 
vagy placebo-kezelésben részesül-
tek, majd a megfelelő várakozási idő 
letelte után néhány emlékeztető pró-
bán vettek részt, amely segített fel-
eleveníteni, hogy melyik a pozitív, 
illetve negatív oldal. Végül három 
tesztpróba következett, ahol egyszer 
a pozitív, egyszer a negatív, egyszer 
pedig ambivalens pozícióba (a pozi-
tív és negatív hely közé félúton) le-
rakott tálhoz mehettek oda. Minket 
valójában az érdekelt, hogy a köztes 
helyen lévő tálat inkább optimistán 
(tehát gyorsan), avagy pesszimista 
módon (azaz lassan) közelítik-e meg. 
Úgy találtuk, hogy az oxitocinnal 
kezelt kutyák gyorsabban közelítet-
ték meg az ambivalens helyen lévő 
tálat, mint placebóval kezelt társaik, 
tehát bizonytalan helyzetben hajla-
mosabbak voltak pozitív elvárások 
kialakítására.
  Úgy tűnik tehát, hogy akárcsak az 
ember esetében, az oxitocin a ku-
tyáknál is egyfajta bizalmat, társas 
befolyásolhatóságot erősítő neuro-
hormonként működik. Bár az emlí-
tett eredmények könnyen arra csá-
bíthatnak, hogy gyakorlati haszno-
síthatóságukon spekuláljunk, elha-
markodott dolog lenne azt a 
következtetést levonni, hogy oxitocint 

kell adni a kutyáknak, hogy op-
timistábbak legyenek vagy 
hogy jobban hallgassanak a 
gazdáikra. Gondoljunk csak 
arra, hogy bár az oxitocin em-
beri társas viselkedésre gyako-
rolt hatásairól sokkal többet tu-
dunk, mégis komoly szakmai 
viták övezik azokat a törekvé-
seket, hogy „használjuk az 
oxitocint terápiás célokra, hiszen 
javítja az autista gyerekek szociá-
lis képességeit”.

Nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, hogy e vizsgálatok 
eredményei csak egy hosszú út 
kezdő lépéseinek tekinthetők, 
bár kétségtelen, hogy fontos 
adalékkal szolgálhatnak a ku-
tya-ember evolúciós párhuzam 
és a komplex szociális viselke-
dések mögött rejlő biológiai 
mechanizmusok megértéséhez.

VARGÁNÉ KIS ANNA

HERNÁDI ANNA

TOPÁL JÓZSEF
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amely egy francia–belga teamtől 
származott. Ők is kognitív pszicho-
lógiával foglalkoztak, s így merült 
fel: ha már hasonló metodikát hasz-
nálunk, akkor hozzuk össze a kettőt 
egy közös protokollba, hogy viszony-
lag gazdaságosan meg lehessen csi-
nálni a kísérletet. 

Nem a kísérleti eszközök miatt volt 
drága, hanem az asztronauták ideje 
miatt. Én sem gondoltam korábban, 
hogy mennyire be vannak osztva. A 
mi programunkban több mint két-
szer annyi időt igényelt az előkészü-
let, mint maga a kísérlet. Háromszor 
csinálták meg, mielőtt elindultak, 
kétszer fönt és négyszer, miután visz-
szajöttek. Így tudtuk összehasonlíta-
ni a teljesítményüket aközött, hogy 
fönt vannak, vagy lent. 

A prefrontális funkciókat és a tér-
beli tájékozódást szerettük volna vizs-
gálni. Ez két független, de egymást 
kiegészítő kérdésfeltevés. Azt vár-
tuk, hogy a súlytalanság hatással lesz 
a térbeli tájékozódásra. Hogy merre 
van fönt és lent, mi a függőleges és 
vízszintes, azt három jelzés szolgálja. 

A belső fülben található egyensúly-
szerv a test gyorsulásának és így a 
gravitációnak az irányát is mutatja 
az agy számára. A másik a látás, a 

harmadik a testből származó érzések: 
nyomás a bőrön, az izmok, ízületek 
érzéklete. Ezekből csak a látás műkö-
dik gravitáció nélkül. Itt a földön 
összehangoltan működnek az érzé-
keink, de a súlytalanságban ez felbo-
rul. Például azt, hogy mi mozdultunk 
meg, vagy a körülöttünk lévő tár-
gyak, azt elsősorban onnan tudja az 
agy, hogy a saját mozgás esetében az 
egyensúlyszervtől is kap informáci-
ót, súlytalanságban viszont az utóbbi 
inger elmarad, s ettől bizonytalanság 
támad az agyban. Ennek az ered-
ménye az úgynevezett űr-tengeribe-
tegség, amely teljesen hasonló tüne-
tekkel jár, mint az igazi, és napokig 
eltarthat. Aztán az agy megtanulja, 
hogy ne vegye figyelembe, amit az 
egyensúlyszerv mond. De amikor 
az űrhajósok visszatérnek a földre, 
ismét egyensúlyzavarral küszködnek, 
rosszul érzik magukat néhány napig, 
mert az agynak megint kell figyelnie 
a belső fülre. 

Ennek a működését néztük a kísérle-
ti pszichológia eszközeivel. Két olyan 
feladatot adtunk, amelyben alapve-
tő a térbeli észlelés. Az egyikben két 
egymás után megjelenő vonalról kel-
lett megmondani, párhuzamosak-e. 
A másikban láttak egy számot, ami 

– Sok gyerek álmodozik arról, hogy 
űrhajós lesz. Önnél ebből jött az 
űrpszichológia, vagy más úton került 
a területre?
– Amikor annak idején kint álltam a 
körúton és integettem Gagarinnak, még 
nem álmodtam arról, hogy közöm lesz 
a világűrhöz. Pszichológus sem akartam 
lenni, eredetileg vegyésztechnikus vol-
tam, aztán villamosmérnökként kezdtem 
orvosi műszerekkel foglalkozni. Innen 
jött az élettan és az agykutatás, és ezen 
keresztül a kísérleti pszichológia. Farkas 
Bertalan repülésekor az intézet már köz-
reműködője volt a magyar űrprogram-
nak. Karmos György tanácsadóként vett 
részt a híres Balaton nevű műszer kifej-
lesztésében. Ennek révén intézetünkben 
mindig voltak a Magyar Űrkutatási 
Iroda által támogatott kutatások. 2006-
ban az Európai Űrügynökség meghir-
dette a SURE-programot, amelybe az 
akkori friss EU-tagokat vonták be. Volt 
egy pályázat, ahol kísérleteket lehetett 
ajánlani az Űrállomásra (ISS). Végül 
kilencet választottak ki, amelyből négy 
volt magyar. Ez elég jó arány. Az egyik 
a Neurospat volt. 
– Mi volt a kísérlet lényege?
– A Neurospat korábbi neve Prespat 
volt, de megkértek bennünket, hogy 
egyesítsük egy másik javaslattal, 
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torával	az	eredményekrWl	beszélgettünk.
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– Mitől romlik a teljesítmény? 
– Nagyon fontos kérdés, mert ez a 
lényege az egésznek. Az egyik kivál-
tó ok az alváshiány. Az űrállomáson 
másfél óránként kel fel a Nap, így 
megszűnik a napszakok természe-
tes változása, felborul a szervezet 
napszakos ritmusa. Hiába van meg 
a napi ritmus, ébresztő, munkaidő, 
szabadidő, alvás stb., a napszakok 
természetes változására is szüksége 
van a biológiai órának. 

A másik probléma az adaptáció. A 
mozgáskoordinációhoz a gravitáció 
és az izomerő összehangolt számí-
tása szükséges. A súlytalanságban 
az agynak újra kell programozni a 
mozgásvezérlést, ami plusz terhet 
tesz az idegrendszerre. 

Az űrhajósok tevékenysége perc-
ről percre van beosztva az indulás 
előtt és a visszatérés után is. Ez is 
erőforrásokat von el. Arra szeret-
nénk ráirányítani a figyelmet, hogy 
ezeket a jelenségeket vegyék figye-
lembe az űrhajósok programjának 
összeállítása során. 

Van itt azonban egy érdekes ellent-
mondás. Mindig a deficitet nézzük, 
és nem a pozitív oldalt, pedig léte-
zik egy több évtizede tartó kutatási 
irány, a pozitív pszichológia. Ez azt 
mondja, hogy nemcsak az az érde-
kes, hogy mitől romlik a teljesítmény, 
hanem az is, mitől lesz jobb. Hogyan 
küzd meg a szervezet a nehézségek-
kel, hogyan épül, hogyan erősödik. 
Az űrutazást minden asztronauta 
élete csúcspontjának tartja. Nagyon 
kemény körülmények között készül-
nek fel, de mindezt teljesen elsöpri az, 
hogy milyen élményben volt részük.

TRUPKA ZOLTÁN

A térbeli tájékozódás finomabb részé-
re vonatkozó elképzeléseink is bejöt-
tek. Súlytalanságban a vizuális keret az 
egyetlen, amely alapján meg lehet mon-
dani, mi van lent és fent. A világűrben 
nagyobb jelentőséget kap egy ilyen tám-
pont, mint földi körülmények között. 
Az irreleváns képek által kiváltott agyi 
hullám is lecsökkent, ahogy ezt más, 
földi, de extrém működési állapotokban 
végzett kísérletek eredményeiből felté-
teleztük. Meglepő volt viszont, hogy ez 
a csökkenés és a reakcióidő lassulása jó 
ideig megmaradt a visszatérés után is. 
A harmadik nap környékén az eredmé-
nyek szinte ugyanolyan rosszak voltak, 
mint fönt. Ilyenkor persze még az űr-
tengeribetegség is kínozta az űrhajó-
sokat. A változás egy hét után még 
kimutatható volt, s csak több mint 
egy hónap után álltak vissza a nor-
mális szintre. 

azt jelentette, hogy annyi óra van. A 
szám eltűnt és a kör alakú képernyőn 
megjelent egy pötty. El kellett dön-
teni, hogy valóban annál az óránál 
jelent-e meg, amelyet a szám jelzett. 
Egy másik változatban a képernyő 
négyszögletes volt, ami plusz vizuális 
tájékozódási keretet adott az űrhajó-
soknak. Egy laptopra szerelt nézőkén 
keresztül láthatták a jeleket, hogy a 
külvilágot kizárjuk, és csak azt lás-
sák, amit kell. Miközben felvillantak 
az ingerek (vonalak, számok stb.) néha 
egy oda nem illő kép is megjelent. Az 
ilyen irreleváns képek olyan agyi hullá-
mokat váltanak ki, amelyekről le lehet 
olvasni, ha az idegrendszer működési 
tartalékai kimerülőben vannak. 
– Milyen eredményeket kaptak?
– Az alaphipotézisek egytől egyig iga-
zolódtak. A térbeli tájékozódás romlott, 
ami a reakcióidőkből és hibázásokból 
lemérhető. Ám van az egésznek egy 
szépséghibája. Nem volt lehetőségünk 
olyan feladatot betenni, amelynek 
semmi köze a tájékozódáshoz. Ezért 
nehéz azt mondani, hogy minden a 
térbeli tájékozódás romlására írható. 
Feltételezhető – és én is hajlok ennek 
elfogadására –, hogy szerepe van az 
ingerfeldolgozásnak és a reakció lassu-
lásának is. Van a NASA-nak egy nagy 
kísérlete, ahol egyszerű reakcióidő-fel-
adatokat végeztek hosszú éveken át 
nagyon sok asztronautával. Ha kijön-
nek az eredmények, az nagyon fon-
tos támpont lesz. Azt gondolom, ott is 
nagyon jelentős romlást fognak látni. 

A holland André Kuipers ESA-_rhajós végzi a kísérletet az ISS fedélzetén, a Columbus-modulban. 
Jól látszik a laptopra szerelt nézQke, a kezénél a módosított gamepad, amivel a válaszokat adja.

A Nemzetközi ^rállomás
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lipidszerű átvivő anyagoknak nem 
kell szinaptikus vezikulumokban 
tárolódni; előanyagként a sejthártyá-
ba épülvén foglalnak helyet, és csak 
akkor szintetizálódnak, ha az szük-
séges. Még meglepőbb felfedezés 
volt az, hogy az endokannabinoidok 
negatív visszacsatolás útján fejtik ki 
hatásukat, vagyis a posztszinaptikus 
oldalon keletkeznek, de hatá-
sukat a preszinaptikus oldalon 
fejtik ki. Rengeteg kérdés adó-
dik: egyáltalán hogyan történt az 
endokannabinoidok és a hozzájuk 
kapcsolódó szignalizációs út felfede-
zése? Hol helyezkednek el a recep-
torok? Milyen a jelpálya felépítése? 
Mi a belső kannabinoidmolekulák 
fiziológiai és kórélettani jelentősége?

Elsőre talán meglepő, de a hal-
lucinációkat, különféle víziókat és 
memóriazavarokat okozó delta-9-
tetra-hidro-cannabinol (THC, az 
indiai kender hatóanyaga) olyan 
vegyületekkel áll rokonságban, me-
lyek nagyon fontos szabályozószere-
pet töltenek be az idegrendszerben. 
Agyunk belső kannabinoidjai az 

idegsejtek közötti kapcsolatok re-
gulációjában, finomhangolásában 
vesznek részt. A THC izolálására 
még 1964-ben került sor, majd 30 
évvel később egy hozzá kísértetie-
sen hasonló szerkezetű anyagot is 
sikerült elkülöníteni, azonban nem 
egy növényből, hanem az agyból. 
Az is kiderült, hogy az anyag hatása 
szinte teljesen megegyezik a mari-
huána által kiváltottal. Ezen tulaj-
donsága miatt a találó anandamid 
(arachidonoylethanolamid) nevet 
kapta, mely a szanszkrit „ananda”, 
vagyis boldogság szóból származik. 

Nemsokkal ezután kiderült, hogy van 
egy jóval gyakoribb belső kannabinoid 
is, a 2-AG (2-arachidonoyl-glycerol). 
Ezek után már világos volt, hogy a külső 
kannabinoidok az endokannabinoidok 
receptorain (CB) tudnak megkötődni, 
majd hatásukat kifejteni. Az idegrend-
szer endokannabinoidjai a CB1-es re-
ceptorokhoz kapcsolódnak, míg a 
nemrég leírt CB2-es receptorok az 
immunrendszer sejtjein találhatók 
és szervezetünk védelmi rendszeré-
nek működésében vesznek részt. A 

A KENDER HATÓANYAGÁTÓL 
AZ AGYI HÍRVIVQKIG

Az	elmúlt	pár	évben	derült	ki,	hogy	az	indiai	kender	fW	hatóanyagához	hasonló,	de	szervezetünk	által	
létrehozott	molekulák,	az	úgynevezett	endokannabinoidok	és	a	hozzájuk	kapcsolódó	szignalizáció	
kulcsszerepet	tölt	be	a	szinaptikus	kommunikáció	szabályozásában.	E	molekuláris	jelátviteli	útvonal	
meglehetWsen	Wsi	és	erWteljesen	konzervált;	a	gerincvelWtWl	az	agykéregig	azonos	séma	szerint	épül	
fel,	 s	 negatív	 visszacsatolás	 révén	 nyújt	 védelmet	 a	 túlzott	 ingerületátvivW	 anyag	 felszabadulása	
okozta	sejtpusztulástól.	Az	útvonal	jobb	megismerése	és	specifikus	modulációja	számos	új	terápiás	
módszert	adhat	kezünkbe,	melyeket	neurológiai	megbetegedések	és	zavarok	kezelése	esetében	al-

kalmazhatunk	majd	sikerrel.

A magyar agykutatás több 
mint száz éves múltra te-
kint vissza, s ez idő alatt 

számtalan kiváló tudóst adott a vi-
lágnak, elég csak Apáthy István, 
Lenhossék Mihály, Szentágothai 
János vagy a jelen nagyjai közül 
Somogyi Péter, Buzsáki György 
és Freund Tamás nevére gondol-
ni. Ennek tükrében nem meglepő, 
hogy a GreteLundbeck Európai 
Agykutatási Alapítvány által életre 
hívott Agy Díjat (BrainPrize) első-
ként az utóbbi három magyar kutató 
nyerte el 2011-ben. 

Napjaink idegrendszeri kutatá-
sainak egyik forró pontja („hot 
spot”) a lipidoldékony ingerület-
átvivő anyagok jobb megismeré-
se. Ezekkel sokáig nem foglalkoz-
tak, ugyanis azt gondolták, hogy 
a szignált közvetítő molekuláknak 
vízoldékonyaknak kell lenniük, 
hogy könnyen átjuthassanak a sejtek 
között, mely teret főleg a víz tölti 
ki. Amikor azonban elkezdődött az 
endokannabinoidok kutatása, meg-
dőlt a biológia ezen dogmája is. A 
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szóban forgó molekulák és recepto-
rok megtalálhatóak a gerincvelőtől 
kezdve egészen az agykéregig, így 
minden idegrendszeri funkciónál 
fontos szerepük van.

Sokáig szinte dogmaként tartotta 
magát az a nézet, hogy az idegsej-
tek közötti információátadás csak 
egyirányú lehet, vagyis a jelet küldő 
sejt szinaptikus vezikulumai meg-
felelő inger hatására kiürülnek: a 
szinaptikus résbe juttatják tartalmu-
kat, majd azok a fogadó sejt memb-
ránján megkötődnek, és bonyolult 
kaszkádfolyamatok révén fejtik ki 
hatásukat. Freund Tamás, Katona 
István és munkatársaik 1999-ben 
írták le, hogy a kannabinoid-
receptorok (CB1) a preszinaptikus 
oldalon találhatók és a szinaptikus 
hólyagocskák kiürülését szabályoz-
zák. Ebben nincs semmi meglepő, 
azonban évekkel később kiderült, 
hogy az endokannabinoidok ter-
melődése a posztszinaptikus sejthez 
kapcsolható. Ezen felfedezés vég-
leg érvénytelenítette azt a felfo-
gást, hogy szinapszison belül csak 
egyirányú jelátvitel lehetséges. Ez a 
retrográd szignalizáció egy nagyon fi-
nom szabályozásra ad lehetőséget: a 
posztszinaptikus idegsejt szabályoz-
hatja a preszinaptikus sejtből szár-
mazó hírvivők felszabadulását.

Felmerül a kérdés, hogy mely ideg-
rendszeri sejteken és azokon pon-
tosan hol helyezkednek el CB1-es 
receptorok? Kezdetben úgy gondol-
ták, hogy a CB1-receptor gátló ideg-
sejtek nyúlványain található meg, 
mígnem 2006-ban Katona István 
és munkatársai ki nem mutatták 
előfordulásukat glutamáterg serkentő 
idegsejtvégződéseken is. Kiderült az is, 
hogy a CB1-receptorok száma össze-
vethető a két fő idegi átvivő anya-
got, a serkentő 
glutamátot és 

a gátló GABA-t 
(gamma-amino-
vajsavat) kötő re-
ceptorok számá-
val. Nagyon való-
színű tehát, hogy 
ez a viszonylag ké-
sőn felfedezett jel-
átviteli út szinte az 
összes szinaptikus 
kapcsolat műkö-
désébe beleszól.

Egy szinapszis 
esetében a jelát-
vivő felszabadu-
lása olyan mérté-
kű is lehet, mely 
már károsíthatja 
vagy akár el is 
pusztíthatja a fo-
gadó idegsejtet. Elég csak a túl-
zott serkentésből fakadó glutamát 
excitotoxicitásra gondolni. Ilyenkor 
az ingerületátvivő anyagok el-
árasztják a szinaptikus rést, szinte 
kifolynak a szinapszis oldalán. Ezt 
a „túlcsordulást” érzékelik speciá-
lis jelfogók, areceptorok, s ez végül 
endokannabinoidok termelődéséhez 
fog elvezetni, melyek megkötődnek 
a kibocsátó sejt membránján a CB1-
kannabinoid receptorokon, s csök-
kentik a szinaptikus vezikulumok ki-
ürülését, így védve a posztszinaptikus 
sejteket a károsodástól.

Vajon milyen következményei 
lesznek annak, ha ez a visszacsatoló 
rendszer sérül? Amennyiben az agyat 
vagy más idegrendszeri területeket káro-
sodás ér, idegsejtpusztulástól kell tartani. 
Ilyenkor az ép endokannabinoid-rendszer 
megmentheti a sejteket a túlzott glutamát 
felszabadulástól és az általa kiváltott 
citotoxicitástól.

Azt is megfigyelték, 
hogy a frontális lebeny 
epilepsziában (FLE) szen-
vedő betegek agyában 

jelentősen alacsonyabb a CB1-
receptorok kifejeződésének mérté-
ke. Könnyű belátni, hogy a sérült 
endokannabinoid-jelpálya nem 
tudja lecsillapítani a túlzott in-
gerületátvivő-anyag felszaba-
dulásából fakadó rohamokat. 
Sőt a rohamok a szignalizációs 

útvonal elemeinek további sérü-
lését okozzák, mely még jobban 
súlyosbíthatja a helyzetet. Sajnos, 
egyelőre csak olyan gyógyszerek 
állnak rendelkezésre, melyek nem 
a kannabinoid-rendszer működésé-
re fejtik ki hatásukat, és a betegek 
harmada esetén semmilyen jótékony 
hatást nem tudtak feljegyezni, rá-
adásul a mellékhatások még jobban 
megkeserítik a páciensek életét. Első 
elgondolásra logikus lenne növelni 
az endokannabinoid 2-AG-szintjét 
epilepsziások agyában, ezzel aktivál-
va a CB1-es receptorokat, mely vé-
gül elvezetne a serkentés leszabályo-
zásához és a rohamok erősségének, 
számának csökkenéséhez. Azonban 
elég csak a tolerancia jelenségére 
gondolni, hogy elvessük eme ötletet. 
Ismert, hogy a receptorok hosszú 
ideig történő aktivációja esetében a 
sejt feleslegesnek fogja tartani azo-
kat, és visszavonja azokat a sejt fel-
színéről, így a megnövelt 2-AG szint 
egy idő után tovább csökkentené a 
meglévő CB1-receptorok számát, 
éppen ellentétes hatást kifejtve, mint 
amit szeretnének. Mindezek ellené-
re a kutatók úgy gondolják, hogy 
az endokannabinoid-jelpálya jobb 
megismerése számos, az epilepszia 
és egyéb betegségek kezelésében ha-
tásos gyógyszer kifejlesztéséhez fog 
hozzájárulni. 

BELLÁK TAMÁS

Jelátvitel szinapszisban

2011-es Agy Díjat magyar kutatók kapták
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Elsőre talán furcsának tűnhet, 
hogy egy ilyen apró lény 
sejtszintű vizsgálata a tárgya 

egy kutatásnak. Egyáltalán van 
vére az ecetmuslicának (Drosophila 
me la no gas ter)? Nos, igazából nincs. 
A rovarok keringési rendszere nyi-

tott, a sejteket 
közvetlenül veszi 
körül a vérnyirok 
( hemol i m fa), 
melynek áramlá-
sáért a szív és az 
abból kinyúló há-
ti főér felelős. 
Oxigént nem 
szállít, hiszen a 
rovarok sejtjei 

légcsöveken, úgynevezett tracheá-
kon keresztül jutnak az oxigénhez.

Akkor tehát vérsejtjei sincsenek az 
ecetmuslicának – gondolhatnánk, 
holott háromféle is van. Ráadásul 

H O G YA N  K E L E T K E Z N E K  A Z  E C E T M U S L I C A  V É R S E J T J E I ?

Parányi mérete ellenére az ecetmuslicát mintegy száz éve használják modellként az élettani és fej-

lWdésbiológiai	kérdések	megválaszolására.	ÉrthetW:	könnyen	fenntartható	és	szaporítható	állat,	azaz	
kis	helyen	is	nagy	tömegekben	tenyészthetW,	valamint	rövid	generációs	ideje	igencsak	alkalmassá	
teszi	genetikai	kísérletek	végzésére.	Az	elmúlt	évtizedekben	rengeteg	génjének	meködését	megér-
tettük,	illetve	örökítW	anyagának	teljes	szekvenciája	ismertté	vált.	Az	is	kiderült	az	évek	során,	hogy	
az	ecetmuslica	élettani	folyamatai	és	génjeinek	meködése	meglepW	hasonlóságot	mutat	a	magasabb	

rende	élWlényekéhez,	így	az	emberéhez	is.	

ezek a vérsejtek nagyon hasonló 
feladatokat látnak el, mint az em-
beri vérsejtek. Az ecetmuslica vér-
sejtjei igazi immunsejtek, melyek a 
betolakodók elpusztításáért felelő-
sek. Ezek a betolakodók lehetnek 
egészen parányiak, mint például a 
baktériumok, melyeket az ember 
makrofágjaira emlékeztető sejtek, 
a plazmatociták kebeleznek be.

Termetesebb betolakodókkal is 
számolnia kell: egyes parazitoid 
fürkészdarazsak petéjüket az ecet-
muslica lárvájába helyezik. Fejlődé-
se közben a darázs a lárva energia-
forrásait használja fel, s végül el-
pusztítja. Az ecetmuslica a 
plazmatocitákon kívül további két-
féle vérsejtet is bevet az előbbi beto-
lakodók ellen. A lamello citák nagy-
méretű lapos sejtek, melyek képe-
sek a betolakodó darázs petéjét kö-
rülvenni; ebbe a több sejtrétegből álló 

tokba zárva pusztítják el az ellensé-
get. A folyamatban résztvevő harma-
dik vérsejt típus a kristálysejt, mely ne-
vét a benne található mérgező kristá-
lyokról, a fenoloxidázokról kapta. 
Amikor ez az anyag kiszabadul, a pe-
te melanizálódik – vagyis megfeke-
tedik, és elpusztul.

BekebelezWk	és	bekerítWk
Az ecetmuslica vérsejtjeinek kelet-
kezését és érését több évtizede vizs-
gálják. Laboratóriumunkban ezek-
hez a vizsgálatokhoz mind az im-
munológia, mind a genetika esz-
köztárát felhasználjuk. Az 
immunológiai eszközök tulajdon-
képpen monoklonális ellenanyagok, 
amelyek lehetővé teszik az egyes 
vérsejttípusok – plaz ma to citák, 
lamellociták és kristálysejtek – azo-
nosítását. A genetikai eszközök pe-
dig különböző, laboratóriumban 

EGY MODELLÁLLAT – 
ÚJABB SZEREPBEN

Fürkészdarázs peterakása ecetmuslica lárvájába és a vérsejtek által betokozott pete  (A SZERZP FELVÉTELEI)

NK-78024
NK-101730

PUB-I 111137
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lően az élő állatban vérsejtekből álló 
sávok figyelhetők meg. A szesszilis 
szövet működéséről jelenleg még ke-
vesebbet tudunk, mint a központi 
nyirokszervéről, azonban a kísérleti 
módszerek fejlődésével lehetőség nyí-
lik ennek a szervnek az alaposabb 
megismerésére is. 

Összehangolt támadás
Az utóbbi néhány évben a vizsgálati 
módszerek fejlődése lehetővé tette, 
hogy új eszközöket vessünk be a vérsej-
tek keletkezésének, érésének és műkö-
désének megismerésére. Laboratóriu-
munkban egy különleges genetikai 
technikát alkalmazunk erre a célra: a 
sejtvonalak jelölését. A módszer lényege, 
hogy transzgenikus ecetmuslicákat ho-
zunk létre, melyek megjelölt vérsejtjei 
egy fluoreszcens fehérjét termelnek. Ez 
a fehérje UV-fényforrással ellátott 
mikroszkóp segítségével könnyen be-
határolható, így a jelölt vérsejtek a teljes 
egyedfejlődés folyamán „szemmel tart-
hatók”.

Sejtvonal-jelöléses kísérleteink során 
nyomon követtük a vérsejtek fejlődését 
az embriótól a lárva állapoton és a bá-
bozódáson át, egészen a kifejlett egye-
dig, és számos izgalmas kérdésre kap-
tunk választ. Megtudtuk, hogy a lárva 
központi nyirokszerve és szesszilis szö-
vete egymástól függetlenül, elkülönült 
embrionális sejtvonalakból fejlődik. Kí-
sérleteinkből az is kiderült, hogy ami-
kor a parazitoid darázs elhelyezi petéjét 

az ecetmuslica lárvájában, a vérsejtkép-
ző kompartmentumok igen gyorsan 
és egymással összehangoltan indíta-
nak támadást a betolakodó ellen.

Eredményeink szerint mindhárom 
kompartmentumban – a keringésben, 
a szesszilis szövetben és a központi nyi-
rokszervben is  –  lamellociták kép-
ződnek. A folyamat nagyon gyors, né-
hány óra múlva a nagy, kiterült sejtek 
már igen nagy számban megfigyelhe-
tők a keringésben. A lamellociták két-
három napon belül teljesen körülve-
szik a darázs petéjét és elpusztítják azt.

 Kísérleteink tehát rámutattak arra, 
hogy a hatékony immunválasz a vér-
sejtképző szövetek finoman össze-
hangolt működését igényli, ami fon-
tos felfedezés volt, mert évtizedeken 
keresztül azt gondolták, hogy 
lamellociták kizárólag a központi 
nyirokszervben keletkeznek.

Tettünk azonban egy talán még iz-
galmasabb megfigyelést is. Sejt vo-
nal jelöléssel kimutattuk, hogy a 
lamellociták egy jó része a baktériu-
mok bekebelezését végző plaz ma-
tocitákból alakul ki. Sokáig azt fel-
tételezték, hogy mind a plaz-
matociták, mind a lamellociták érett 
sejtek, amelyek csak a saját speciali-
zált feladatukat – a bekebelezést, il-
letve a tokképzést – látják el, és sem-
miféle további átalakulásra már nem 
képesek. Igaz, hogy az ötvenes évek 
végén két kutató megsejtette a 
plazmatociták átalakulásra való ké-

létrehozott mutánsok, illetve transz-
géneket hordozó ecetmuslicatörzsek. 
A transzgének olyan kívülről bejut-
tatott gének, melyek lehetővé teszik a 
vérsejtek élő állatban történő mikro-
szkópos vizsgálatát.

Az elvégzett vizsgálatok eredmé-
nyeképpen sok újat megtudtunk az 
ecetmuslica vérsejtjeinek keletkezé-
séről és működéséről. Mára már tud-
juk, hogy a vérsejtek az egyedfejlő-
dés során nagyon korán, már emb-
riókorban keletkeznek. Szükség is 
van rájuk, hiszen az egyedfejlődés-
nek ebben a szakaszában jelenlévő 
bekebelező sejtek: az embrionális 
makrofágok fontos szerepet töltenek 
be a szövetek fejlődése során keletke-
ző elhalt sejtek és törmelékek eltaka-
rításában. Már az embrióban kiala-
kulnak azok az úgynevezett vérsejt-
képző kom part men tu mok, amelyek az 
ecetmuslica lárvájában is megfigyel-
hetők. Három ilyen kompartmentum 
található a lárvában: a keringő vérsej-
tek, a szesszilis vérsejtképző szövet, illet-
ve a központi nyirokszerv.

A keringésben a már említett kris-
tálysejteket és a bekebelezésre képes 
plazmatocitákat találjuk. A nagymé-
retű, kiterült, tokképző lamellociták 
csak akkor keletkeznek, amikor 
szükség van rájuk, vagyis amikor a 
parazitoid fürkészdarázs a petéjét a 
lárvába helyezi. A központi nyirok-
szerv és a szesszilis szövet látszólag 
határozottan elkülönülnek a kerin-
géstől. A központi nyirokszerv pá-
ros lebenyes szerv, mely a lárva 
szívcsövének két oldalán található. 
A kérge nagyrészt plazmatocitákból 
és kristálysejtekből áll, azonban a 
belsejében – a velőállományban – 
őssejtek találhatók. Ezek a sejtek ak-
tívan osztódnak, illetve képesek lét-
rehozni a kéregállomány sejttípusait, 
az érett, feladatukat ellátó valódi vér-
sejteket.

A központi nyirokszerv mind fel-
építésében, mind működésében erős 
hasonlóságot mutat az emlősök vér-
képző szöveteivel, ezért tanulmányo-
zásával hasznos információkat nyer-
hetünk az emlősök kísérletesen nehe-
zebben vizsgálható vérképzésével, sőt 
a vérsejtek érésével kapcsolatban is. A 
szesszilis vérsejtképző szövet a lárva 
testüregének falához tapadó vérsej-
tekből áll. Mivel a lárva szelvényes 
felépítésű, a szelvényeknek megfele-

Az ecetmuslica lárvájának vérsejtképzQ kompartmentumai és vérsejt típusai (A SZERZP FELVÉTELEI)

központi nyirokszerv szesszilis szövet keringés

plazmatociták kristálysejt lamellocita
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Az eddigiekből is kitűnik, hogy az 
ecetmuslica vérképzésének vizsgála-
ta során szerzett ismeretek nem csu-
pán egy izgalmas új világba nyújta-
nak betekintést, hanem segíthetnek 
az emlősök immunrendszerével 
kapcsolatos ismeretek bővítésében is. 
Hiszen az ecetmuslica, bár sokban 
különbözik tőlünk, mégis sokban 
hasonlít ránk: a vérsejtjeinek kelet-
kezése, azok vérsejtképző szövetek-
be való rendeződése és az immunvá-
lasz során betöltött feladatuk a 
magasabbrendűekben is azonos el-
vek szerint szerveződik.

Számos izgalmas kérdésre azonban 
még mindig keressük a választ. Va-
jon mi szabályozza a vérsejtképző 
kompartmentumok kialakulását? 
Mi dönti el, hogy egy vérsejt kita-
padjon a testfal egy részén, vagy a 
keringésben maradjon? Mi az a jel, 
amely elindítja a plazmatocita sejtek 
átalakulását lamellocitákká? A labo-
ratóriumunkban folyó kísérleteink-
ben a jövőben ezekre a kérdésekre 
keressük a választ.

HONTI VIKTOR

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035. A 
kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Prog-
ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói szemé-
lyi támogatást biztosító rendszer kidolgozá-
sa és m_ködtetése konvergencia program 
cím_ kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.

pességét, azonban a sejtvonaljelöléses 
technika alkalmazása előtt nem volt 
lehetőség a sejtés kísérletes ellenőr-
zésére.

Sávos mintázat
Sok mindenre fény derült az embrió 
és a lárva vérsejtjeivel kapcsolatban, 
de mit tudunk a kifejlett egyed – a 
légy – vérsejtjeiről? Hogy megvála-
szoljuk ezt a kérdést, a lárva 
plazmatocita-sejtvonalát tovább kö-
vettük a bábozódáson át. A bábban a 
szövetek átrendeződnek, külső 
szemlélő a bábon belül csak egy ösz-
szefüggő masszát lát. A vérsejtek je-
lölése azonban lehetővé teszi, hogy 
megfigyeljük mozgásukat ebben a 
zavaros közegben is. A vérsejtképző 
szövetek a bábban teljesen felbomla-
nak, a bábbőrön belül szabadon úszó 
vérsejtek figyelhetők meg.

Két-három nap elteltével azonban 
különös átalakulás megy végbe. Ami-
kor a kifejlett állat szervei, szövetei 
már láthatóvá válnak a bábon belül, 
kialakul egy új szesszilis szövet: a vér-
sejtek a testüreg falára tapadnak, és 
sávos mintázatba tömörülnek a légy 
potrohában. A vérsejtek más része 
nem tapad ki, hanem a keringésben 
marad – érdekes, de a kifejlett ecet-
muslicában nem található központi 
nyirokszerv! A kifejlett légyben vér-
sejtképzés nem történik, ezért az 
idősebb állatokban a vérsejtek lassan 
elfogynak, így az ecetmuslica az 
öregkori immunhiányos állapot 
modelljeként is szolgálhat.

Ecetmsulica  (ANDRÉ KARWATH FELVÉTELE)

Pingvinrobot
Mennyire izgalmas lenne egészen közel-
ről vizsgálni a vadállatok életét! Ehhez 
persze előbb a kutatóknak magukhoz 
kell szoktatni az állatokat, amitől azok 
már nem is lesznek annyira vadak; eset-
leg álcázniuk magukat, ami nem túl ha-
tékony, hiszen egy leshely nehezen moz-
gatható, az állatok viszont bármikor 
odébbállnak. Ma már arra is van lehető-
ség, hogy eszközöket küldjenek az álla-
tok közelébe, például drónokat, amelyek 
felülről filmezhetik őket. De általában 
ezek is ijedelmet okoznak és beavatkoz-
nak a kiszemelt alanyok életébe.   

Jó megoldást kínál a mikrocsip, amit ma 
már rutinszerűen ültetnek be háziállatok 
bőre alá, és stresszhatás nélkül gyűjt ren-
geteg adatot. Csak az a probléma, hogy a 
chip adatainak leolvasásához és az egyed 
azonosításához is rendszeresen meg kell 
közelíteni az állatokat. Ez ijedelmet okoz: 
a császárpingvinek szíve például 35-tel 
többet ver percenként, ha emberek köze-
lednek felé. Jobb megoldás, ha egy kismé-
retű távvezérelt eszköz végzi el a leolva-
sást, mert ekkor csak 24-gyel nő a percen-
kénti szívdobbanás-szám, hamarabb visz-
szatér a nyugalmi állapot, és az elhúzódás 
mértéke is jóval kisebb, mindössze 8 centi-
méter (emberek közelítésére ennek a 
négyszerese). Az extrém hideg körülmé-
nyek között élő császárpingvineknek ki-
fejezetten spórolniuk kell az energiájuk-
kal, kotlásnál a mozgásuk is nehézkes, 
ezért minden zavarás felettébb káros. A 
kutatók azt is kipróbálták, mi történik, ha 
pingvinfiókának öltöztetik távvezérlős 
kisautójukat. Ez óriási sikert hozott: a fel-
nőttek és a fiókák is befogadták maguk 
közé a guruló játékpingvint, kommuni-
káltak vele, megengedték, hogy hozzájuk 
bújjon.  Így valóban olyan adatok gyűjt-
hetők vadon élő állatokról, amelyeket 
nem befolyásol a megfigyelő jelenléte.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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Már korábban is rögös utak és 
állandó harcok jellemezték 
Katalónia népének független-

ségi törekvéseit történelmük során, 
csakúgy, mint a már egységes Spanyol-
országon belül folytatott erőfeszítései-
ket a kulturális és politikai autonómiá-
ért. Bármikor jártam ott az 1990-es 
évek során vagy az utóbbi években, a 
hétköznapi életben, az utcákon járva 
vagy ünnepeiken, tapasztalhattam 
minden rezdülésükön a központi spa-
nyol hatalomtól való különállásukat. Az 
utóbbi évtizedekben már megszokottá 
vált a külföldiek körében is a katalán 
nyelvi feliratok, szövegek jelenléte 
mind Barcelonában, mind pedig más 
kisvárosokban és falvakban. 

Ma már a legutóbbi népszavazásnak 
köszönhetően kiszélesedett a korábbi 
autonómia és önálló, saját nyelvet hasz-
náló nemzetként határozzák meg ma-
gukat.  

Gasztronómia – nem csak 
turistáknak 

A jelenleg döntően turizmusból élő la-
kosság számára a tenger is biztos gaz-
dasági hátteret jelent és nemcsak a ha-
zai és külföldi pihenésre és szórakozás-

K ATA L Ó N I A 

2013 karácsonyán 30 év után 

elWször	nem	közvetítette	a	kata-
lán	televízió	az	akkori	uralkodó,	
I. János Károly spanyol király 

ünnepi	 beszédét	 és	 népéhez	
intézett üzenetét. Nemrég 

pedig	 a	 katalánok	 szimbolikus	
népszavazást	 tartottak	 a	 Spa-
nyolországtól	 történW	 elszaka-

dásról.	

A FÜGGETLENSÉG 
FELÉ 

VEZETV	ÚTON?

ra vágyók miatt, hanem, mert a halá-
szat továbbra is kiemelkedő mértékben 
szolgáltatja az élelem nagy részét. Ked-
velt helyi étel az ördöghal burgonyával 
(suquet de peix), a panírozott calamaré 
vagy a rostonsült szardínia. Népszerű-
ek a kagylók, rákok, csigák, a friss 
nyelvhal vagy az arròs negre (tintahal-
mártásos fekete rizs). 

A mezőgazdaságban dolgozók 
főleg gyümölcsöt, olajbogyót, pa-
radicsomot termesztenek. Kataló-
nia azonban elsősorban szőlőter-
mesztéséről és remek borairól hí-
res. A leghíresebb borvidékek Bar-
celonától délre, illetve északra, 
Roses és Cadaqués között találha-

Sagrada Família, részlet
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textilipar, a mezőgazdaság is jól teljesít. 
Főiskolái és egyetemei világszínvona-
lúak, az ország minden területéről tö-
megével jelentkeznek ide. 

tók. Mára már világhírű a Penedès-, 
a Priorat- és az Alella-borvidékek kivá-
ló termékei.   

Ezek a jó borok igazán jól csúsznak a 
katalán konyha remekeihez. A tenger 
gyümölcsei mellett szeretik az itt te-
nyésztett birka-, sertés- és baromfiállo-
mányból készült húsételeket is. Az egyik 
népszerű főétel a száraz babból és édes 
véres hurkából álló mongetes amb botifarra, 
de hasonlóan kedvelt a báránycomb zöld 
fűszerekkel vagy a kacsamell konyakos 
szarvasgombamártással. A kacsa mellé 
köretként használnak sárgarépát, több 
étekhez olívaolajjal megkent pirítósokat, 
padlizsánt szinte pudingként elkészítve, 
sült krumplit vagy burgonyasalátát, csi-
cseriborsót paradicsommal és a jellegze-
tes fideuàt, mely katalán cérnametélt sáf-
ránnyal és fokhagymával ízesítve.                 

A kultúra és a munka 
összetartó	ereje

A katalán társadalom kohéziós erejét 
nyelvük használata, kultúrájuk ereje és 
a munka iránti feltétlen tisztelet jelenti. 
Szorgalmasak, rájuk nem jellemző a 
spanyol és latin-amerikai világban köz-
ismert maĖana (holnap, talán egyszer, 
valamikor) fogalma a feladatok elvég-
zésére vonatkozóan. Ha ők megbeszél-
nek egy találkozót valakivel reggel 9 
órára, akkor 9-kor érkeznek és nem 
mondjuk, fél 11-kor. Nem véletlen, 
hogy gazdasági szempontból ez Spa-
nyolország legfejlettebb és prosperáló 
vidéke. Nemcsak a tengeri halászat, de 
az építőipar, az acélgyártás, vegyipar, 
hajó- és gépgyártás, a gépkocsigyártás, 

Filozófiájukban első helyen áll a meg-
fontoltság, a józan ész és az ítélőképes-
ség keveréke, azaz nem szeretnek he-
behurgyán dönteni. Ugyanakkor ha-

Tossa házaiGüell Park, részlet

Folyamatosan épül 

a Szent Család engesztelQtemplom
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zájukért, népükért és autonómiájukért 
készek lendületes érzelemkitörésekre és 
a belőlük felszínre törő vadság kiszá-
míthatatlanná is válhat esetenként. 
Szeretik a humort és a piacon a keres-
kedők is folyamatosan viccelődnek 
mosolyogva, pletykálnak, jókedvűek 
és egész lényükkel tanúsítják, hogy jól 
érzik magukat a bőrükben. 

Társadalmuk másik kovásza nemzeti 
táncuk, a sardana, mely egyesít fiatalt 
és idősebbet, szegényt és gazdagot, 
mindenki táncol és egyetlen ünnep 
sem lehet teljes nélküle. Járják minden 
katalán faluban és városban. A zene-
kar vezetője egy háromlyukú sípon, a 
flabiolon játszik és a könyökére erősített 
kis dobot is ütögetve irányítja a fa- és 
rézfúvósok által alkotott együttest. 
Közben magasban összekulcsolt ke-
zekkel, a rövid lépéseket számolva per-
dülnek a körtáncba az ünneplők és ez 
egyre hosszabbá és gyorsabbá válik.   

Ünnepek a szent és a profán 
jegyében

Természetesen katolikus vallásúak, 
mint az egész Pireneusi-félsziget ott 
élő népei. Nemzeti ünnepük a La 
Diada de Catalunya szeptember 11-én, 
legnagyobb vallási ünnepük pedig San 
Jordi napja április 23-án, ami Sárkány-
ölő Szent György tiszteletének felel 
meg. Ő egyben Katalónia védőszent-
je. Ezen a napon a hölgyeknek egy szál 
rózsát szoktak ajándékozni, és könyvet 
kapnak cserébe az urak. Kicsit az an-
golszász–amerikai Valentin-naphoz 
hasonlít. Hivatalos ünnepük San Joan 
napja június 24-én, mert ez az év leg-
rövidebb napja és a nyár kezdete. Ha-
gyományosan már előző éjjel petár-

dákkal és tűzijátékokkal kezdődik az 
ünneplés, az utcákon táncolnak önfe-
ledten, pezsgők pukkannak és fogy a 
Sangría is. Mivel másnap nem kell 
munkába menni, nyugodtan kipihen-
hetik az éjszakai fiestát. 

Mindig is vonzott a katalánok művé-
szet iránti fogékonysága és tehetsége, 
legyen az építőművészet, képzőművé-
szet vagy népművészet, mindenben ta-
láltam lenyűgöző, remek alkotásokat. 
Maguk a katalánok talán a legbüsz-
kébbek világhírű építészükre, Antoni 
Gaudíra, aki a saját korában és ma is 
megtestesíti a katalán függetlenségi tö-
rekvéseket. Ő, aki a Casa Vicens, a 
Bellesquard-kastély, a Casa Batlló, Casa 
Milá (La Pedrera), a Güell Park vagy a 
Casa Calvet megalkotója volt, azzal 
büszkélkedhetett, hogy nem volt haj-
landó csak katalán nyelven beszélni, 
még ha ez azzal is járt, hogy építkezés 
közben a munkatársainak és az építő-
munkásoknak többször le kellett fordí-
tani spanyolra közlendőit. Egyszer élete 
vége felé a királyi udvarba is meghív-
ták, de ott sem tudták rávenni a kasztí-
liai spanyol használatára. Ennek ellené-
re a spanyolok is tisztelik életművét és 
magukénak érzik művészetét. 

Főleg, mint a világtörténelem egyes 
korszakaiban a katolicizmus elkötele-
zett képviselői, hálásak a barcelonai 
Sagrada Família, azaz a „Szent Család 
imádása templomá”-nak építése okán. 
Ez volt Gaudí főműve. Ahogy több 
szakértő is megfogalmazta, itt nem-
csak egy templom építése történt, ha-
nem kőből formált katekizmust alko-
tott. Erről tanúskodik a szimbólumok 
gazdagsága. A templom ma is folya-
matosan épül, hiszen az alapítók aka-

rata szerint nem szabad sem állami, 
sem pedig önkormányzati támogatást 
elfogadni a munkálatok költségeire, 
kizárólag adományokból és napjaink-
ban a belépődíjakból befolyó összegek 
felhasználásával történhet. Ők a szegé-
nyek templomát akarták felépíttetni. 
Gaudí utolsó éveit kizárólag a temp-
lom közeli műhelyben töltötte, min-
den figyelmét a munkálatokra és a to-
vábbi tervezésre fordította. Mivel tud-
ta, hogy életében nem képes befejezni 
a művet, az utókorra hagyta a geo-
metrián alapuló 1:10-es léptékű terv-
rajzait, modelljeit. A geometria egzakt 
tudomány, tehát adott a lehetőség, 
hogy a számítógép segítségével építsék 
meg a tervezett oszlopokat, boltozato-
kat, sőt még a gránit vágásánál is hasz-
nát veszik a korábban bediktált ada-
toknak. Így a mester szelleme ma is 
alkot a Sagrada Família folytatólagos 
születésében.  

A katalán kultúra természetesen 
több óriással is büszkélkedik, gon-
doljunk csak a Figueresben született 
Salvador Dalíra, a barcelonai Antoni 
Tapies szürrealista szobrászra és fes-
tőre vagy éppen Joan Miróra. Cso-
dás múzeumuk, a Museu Nacional 
d’Art de Catalunya gazdag gyűjtemé-
nyével reprezentálja mindezt Barce-
lonában a többi katalán művész, 
szobrász, festő, fotográfus és ipar-
művész kiemelkedő alkotásaival. 
Ugyanakkor a városi és falusi utcá-
kat járva folyton belebotlunk a sza-
badban alkotó vagy portékáikat kí-
náló autodidakta helyi képző- és 
iparművészekbe. Ennek hangulata 
végigkísér minket egész Katalónián. 

KÉZDI NAGY GÉZA  

A Casa Calvet Gaudí által tervezett bútorai (A SZERZP FELVÉTELEI)Csempék a Güell Parkban
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– Miért fontos az arcészlelés kutatása?
– Az arcfelismerés jelenleg az egyik 
legfontosabb kutatási terület a pszi-
chológiában és az idegtudományban 
egyaránt. Szociálpszichológiai szem-
pontból nézve – mivel az ember társas 
lény – különösen fontos feladat, hogy 
felismerjük embertársainkat. Nem 
mindegy, hogy a férfi, aki épp a szo-
bámba lép, az az édesapám, vagy a 
rektor úr. Társadalmi oldalról épp-
úgy fontos az úgynevezett „másik-
rassz-hatás”: az a jelenség, hogy az 
emberek nagy része sokkal nehezeb-
ben tesz különbséget a másik rassz 
egyedei között, mint a sajátjában. Ar-
ra a kérdésre is keressük a választ, 
hogy létezik-e az agyban egy, csak az 

A R C É S Z L E L É S  T U D O M Á N YO S  S Z E M M E L

MEGISMERSZ?

Évtizedek távlatából is könnyedén felismerjük gyerekkori barátunkat, és elég csupán az arcát látnunk 

egy ismeretlennek ahhoz, hogy pillanatok alatt felmérjük korát, nemét, esetleg hangulatát. Pedig 

csak	két	szem,	egy	orr,	egy	száj...	és	az	agyunk	speciális	meködése,	amelyet	ezek	kiváltanak.	Zimmer	
Márta	könyvébWl	az	arcészlelés	folyamatát	ismerhetjük	meg.

archoz köthető megismerési rendszer, 
vagy ez ugyanúgy működik, mint 
általában a tárgyérzékelés.
– Hol tart most a tudomány? Való-
ban speciális terület?
– Ez a mai napig vitatott kérdés a 
szakmán belül. Sok érv szól amellett, 
hogy egészen egyedi a rendszer, de 
ellenérvek is akadnak bőven. Ellen-
érv például, hogy nem összemérhető 
a tárgyfelismerés és az arcfelismerés, 
mert míg a tárgyat elég csoportszin-
ten megnevezni (kutya vagy szék), az 
arcnál egyénszinten kell kódolnunk. 
Tehát az arcérzékelés rendszere azért 
speciális – mondják a szkeptikusok –, 
mert az összes ember specialistája, 
szakértője az arcoknak. Ennek cáfo-

lata lehet, hogy vizsgálatokkal sike-
rült kimutatni olyan területeket az 
agyban, melyek kifejezetten az arc 
látványára aktivizálódnak. Mellette 
szóló érv a Thatcher-illúzió: azt bizo-
nyítja, hogy sokkal nehezebben tájé-
kozódunk egy fejjel lefelé fordított 
arcon, sőt gondolatban kiigazítjuk az 
irányokat, még ha meg is vannak ke-
verve, és ez a jelenség tárgyészlelésnél 
nem figyelhető meg.

Ugyanígy alátámasztja az arcészle-
lés specialitását, hogy ismerjük a 
prozopagnózia jelenségét (melyet a 
köznyelv arcvakságként emleget), 
amikor a tárgyészlelésnél nem talá-
lunk rendellenességet, csak az arcfel-
ismerés terén mutatnak az egyének 

PUB-I 113547
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alapján azonosítja be az embereket, 
így ő más környezetben és más ruhá-
ban is könnyedén megismert.
– A könyvben említi, hogy tréninggel 
ezek a tünetek javíthatók, hosszas 
tanulási folyamattal elérhető a nor-
mál szint. Van itthon lehetőség ilyen 
tréningre?
– Eddig Magyarországon igencsak 
gyerekcipőben járt az arcfelismerési 
zavarok kutatása. Kutatásunkat meg-
előzően még említés szintjén is ritkán 
került szóba az itthoni szakirodalom-
ban, pedig úgy tudjuk, körülbelül 
minden 50. ember érintett benne. 
Most egy OTKA-pályázat keretében 
sikerült 26 személyt összegyűjtenünk, 
akiknél alaposan megvizsgálhattuk a 

tünetegyüttes viselkedéses 
és idegi jellegzetességeit. 
A prozopagnózia rendkí-
vül színes tünetegyüttes, 
minden bizonnyal a vizs-
gált adatok ennek sokféle 
formáját rajzolják majd ki. 
Amennyiben tovább foly-
tathatjuk a kutatásunkat, 
elsősorban a különféle al-
típusok elkülönítésére 
koncentrálnánk, s olyan 
speciális tanulási módokat 
szeretnénk kidolgozni, 
amelyekkel az ő képessé-
geik fejleszthetők. Azon-
ban azt is látnunk kell, 
hogy az eddigi eredmé-

nyek szerint a terápiának köszönhető-
en ugyan a prozopagnóziások képesek 
voltak normál szintre felfejlődni, de 
egy-két tréning nélküli hét után látvá-
nyosan visszaestek. Ezután persze már 
rövidebb terápiás idő elegendő volt ah-
hoz, hogy ugyanazt a szintet elérjék, 
de úgy tűnik, tanulással nem lehet tel-
jesen felülírni a jelenséget.
– Gyakran mondjuk: „jó az arcmemó-
riám”. Ez tudományosan értelmezhető?
– Az arcmemória bizonyos szem-
pontból túlmutat az arcészlelés je-
lenségén, mivel a szenzoros érzé-
kelés után az asszociatív rész kie-
gészül egy memóriabeli készség-
gel. Tehát ha valakinek jó az 
arcmemóriája, annak a jól működő 
arcfelismerésén túl kiváló emléke-
zőtehetsége is van. 
– Mi a helyzet Mauglival? Ha ő a 
farkasok között nevelkedik, bele 
tud-e tanulni idősebb korában az 
arcfelismerésbe? 

az átlagosnál lényege-
sen gyengébb teljesít-
ményt. Természete-
sen erre is lehet cáfo-
latot mondani, és így 
tovább – az érvek 
mindkét oldalon ki-
fogyhatatlanok.
– Kifejező elnevezés 
az arcvakság. Ezt ho-
gyan lehet elképzelni?
– Az emberi arcfelis-
merést nem úgy kell 
elképzelni, mint egy 
igen-nem helyzetet, 
hogy vagy jól lát/fel-
ismer, vagy nem. Egy 
széles spektrumon 
mozoghatnak az értékeik. Ráadásul 
az arcfelismerési rendellenességeknek 
nagyon sok fajtája van: nem mindegy 
például, hogy már a szenzoros érzé-
kelésnél kezdődnek a problémák, 
vagy csak a későbbi, úgynevezett 
asszociatív kódolásnál, azaz akkor, 
amikor már az archoz társított (asz-
szociált) információkat, például az el-
raktározott képet kell összeegyeztet-
ni a látott arccal. Az is nagy különb-
ség, hogy ez születéstől adott, illetve 
szerzett sérülés következtében alakul 
ki. Sokan közülük rendkívül jól 
kompenzálnak. Mi itt a tanszéken 
vizsgáltunk például egy családot, 
ahol az édesapának és a gyermekei-
nek születésüktől fogva szenzoros 
nehézségei vannak az arcészleléssel 
kapcsolatban. Náluk megfigyelhető 
minden tünet, amit a 
prozopagnóziáról ismerünk; de míg 
a lányának sokadik alkalommal is 
bemutatkoztam, az édesapa hang 

EEG-s vizsgálat a BME 

Kognitívtudományi Laboratóriumban

Átlag szépség 5, 15, 35 arcból 

(Forrás: http://faceresearch.org/demos/average)
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jobban teljesítenek, de még mindig 
rengeteg hiba van bennük. De le-
gyünk őszinték, az emberek is sokat 
hibáznak, elég csak arra gondolnunk, 
hogy a boltosok milyen hatékonyság-
gal azonosítanak személyeket egy 
igazolványban látott kép alapján. Ter-
mészetesen ebben közre játszik az is, 
hogy milyen minőségű képet talá-
lunk az igazolványokban…
– Az arcokra gondolva eszünkbe jut 
az attraktivitás fogalma. Mit tud a 
tudomány az arc szépségéről?
– Ezt a területet viszonylag nehéz 
vizsgálni, hiszen a kutató nem mond-
hat szubjektív véleményt, és etikailag 
is kifogásolható a szépség megítélése. 
Esetleg azt tehetem meg, hogy ki-
adok 1000 embernek 500 arcképet, 
hogy tegyék sorrendbe őket azok 
szépsége/attraktivitása alapján, ez-
után a kapott pontszámok alapján 
vizsgálom ezt az arcdimenziót. Bizo-
nyított, hogy hormonálisan befolyá-
solt az arcészlelésünk, tehát egy em-
ber nem mindig ugyanazt az arcot 
preferálja leginkább. Azért az kide-
rült, hogy ha számítógéppel több arc-
ból összegyúrunk egy átlaghoz köze-
lítő női arcot, azt általában szépnek 
találják. De a legszebbnek azt találják, 
ha a végén teszünk valami hibát. A 
tökéletes egy kis hibával – ez a leg-
vonzóbb az emberek számára.

(Zimmer Márta: Arcészlelés; Akadé-
miai Kiadó, Pont könyvek 9., Debrecen, 
2013, 138 oldal, 1511 forint)

TEGZES MÁRIA

– Nem, nagy valószínűséggel mindig 
gyengébben fog teljesíteni, mint kortár-
sai. Ellenben minden bizonnyal Maugli 
szakértője lesz a farkasarcoknak, az em-
beri arcoknál azonban egyfajta „másik-
rassz-hatással” kell megküzdenie.
– Az agykutatás egyre gyakrabban 
függ össze a komputerizációval. Ebben 
az esetben elképzelhető, hogy egy szá-
mítástechnikai eszköznek meg tudjuk 
tanítani ezt a sajátos folyamatot?
– Tulajdonképpen annak ellenére, 
hogy milyen gyorsan és az esetek 
többségében hibátlanul ismerünk fel 
arcokat, a feladat rendkívül bonyo-
lult. Egyetlen arc felismerése is annyi-
ra összetett, és olyan mennyiségű in-
formáció betáplálását igényli, hogy 
egyelőre nehéz elképzelni egy jól mű-
ködő gépet. Az egyetemi diákjaim-
nak azt szoktam példának hozni, 
hogy ők felismernek engem félho-
mályban vagy erős, kontrasztos fény-
ben, oldalra fordulva, szemben és le-
hajolva, boldogan és szomorúan is. 
Ez az, amit egy gépnek egy emberre 
esetleg be lehet tanítani, de ettől még 
egy másik emberre nem fogja tudni 
alkalmazni. Természetesen fejlődik a 
technika, de még nem értünk el cso-
dákat. Ettől függetlenül már évekkel 
ezelőtt elkezdték alkalmazni ameri-
kai reptereken az arcfelismerő auto-
matákat, melyeknek kezdetben 50%-
os sem volt a teljesítménye; viccesen 
azt mondhatjuk, ugyanolyan eséllyel 
nézett terroristának minket, mint 
nem. A mai gépek természetesen már 

A Tatcher-illúzió. Érezni, hogy az egyik kép furcsa, 

de csak megfordítva látjuk meg, valójában mennyire bizarr.

KÖNYVSAROK

A fizikus Mike 
Goldsmith meg-
próbálja a már-már 
lehetetlent: harminc 
korszakalkotó el-
méletet mutat be 
félpercnyi olvasás-
idővel járó terjede-
lemben a tudomány 
iránt érdeklődő ifjabb 
korosztály számára. 
Mindezt érdekesen 
és frappánsan megfogalmazva, hogy 
könyvének témáit – a püthagoraszi 
matematikától az ősrobbanáson, az 
ingatörvényen, a kontinensvándorlá-
son át a húrelméletig – a gyermekek is 
megértsék. Igaz, „csal” is, mert a szö-
veget felerészben beszédes ábrákkal he-
lyettesíti, amelyek a könnyebb felfogást 
segítik, illetve az ebben a korban már 
nagyon is jól működő képi memóriára 
alapoz. A 3 perces betétek pedig kísér-
letezésre bíztatják a tudóspalántákat, 
például receptet ad mikroorganizmus-
tenyészethez. (Tessloff Babilon Kiadó. 
2014. 96 oldal, 2470 Ft)

A főváros budai ol-
dalának huszadik szá-
zadi gyors ütemű be-
épülése azt a képzetet 
alakította ki, hogy a 
Budai-hegség csak 
valahol a Normafa, 
János-hegy vonula-
tainál kezdődik. Ho-
lott határa a Duna, 
és része a Gellért-, a 
Nap-, a Sas, a Vár- és 
az Orbán-hegy is. A kötet geológus-
barlangász szerzője, a nemrég elhunyt 
Szablyár Péter évtizedeken keresztül 
kutatta a budai hegyek múltját, kísérte 
figyelemmel változásukat. A parádés 
illusztráció – levéltári régi térképek, 
elfeledett archív felvételek sokasá-
ga – bizonyítja: valaha sűrű erdők, 
rétek, fedetlen források és patakok 
uralták e területet, még a belbudai 
területeken is. Érdemes Szablyár 
Péter sajátos természetkalauzolásá-
val járni a napjainkra megmaradt 
kevéske budai táj ösvényeit. (Medi-
cina Könyvkiadó. Panoráma könyvek. 
2013. 2016 oldal, 4200 Ft)



Gyermekjólét a válságban

Az Egyesült Nemzetek gyermekekkel foglalkozó huma-
nitárius szervezete, az UNICEF, valamint a Gazdasági  
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) ez év-
ben adta ki jelentését arról, hogy a gazdasági válság idején 
– 2008 és 2012 között – miként változott a világ 41 leg-
gazdagabb országában a gyermekek helyzete. A vizsgált 5 
év alatt további 2,6 millió gyermek süllyedt a szegénységi 
küszöb alá, ezzel a fejlett világban 76,5 millióra nőtt a sze-
génységben élő gyermekek száma. Az országok többségé-
ben (23) romlottak a szegénységi mutatók, ám 18 ország-
ban javult a gyermekek helyzete. 

A nehéz időkben a különösen kiszolgáltatott gyerme-
kek védelmét csak erős szociális háló képes biztosítani. 
Ez nem állt rendelkezésre minden országban, és a kor-
mányok lehetőségei mellett a szándékok is eltérő képet 
mutattak a megerősítésére. A jelentés szerint a válság 
szociális sokkját csak a szociálpolitika megerősítése tud-
ta enyhíteni: a hatékony foglalkoztatáspolitika, a gazda-
ságélénkítő programok meg a több és célzott segély.

A gyermekszegénység mértéke és időbeli változása azt 
jelzi, hogy az említett eszközök alkalmazása az uniós or-
szágokban is eltérő mértékben történt. A legkevesebb sze-
gény gyermek Finnországban és Dániában él (9–10%), 
arányuk Görögországban és Lettországban ennek négy-
szerese, 40% körüli. A szegénység a görög, a lett, a 
horvát és az ír gyermekek körében nőtt a legnagyobb 
mértékben 2008 és 2012 között (több mint 10 százalék-
ponttal),  közülük Görögországban a növekedés a 20 
százalékpontot is megközelítette. Az unió 9 országá-
ban javult a gyermekek helyzete a válság évei alatt is, a 
legnagyobb mértékben Lengyelországban (7,9 száza-
lékpont), Szlovákiában (5,6), Finnországban (3,2) és 
Romániában (2,3). 

 A 15–24 éves korosztály helyzete különösen nehézzé 
vált. Több országban jelentősen megemelkedett azok-
nak a fiataloknak a száma, akik sem az oktatásban, sem 
a szakképzésben nem vesznek részt, és munkájuk sin-
csen. Számuk 2013-ra az unióban elérte a 7,5 milliót. 
Csak 3 országban – Németország, Luxemburg és Svéd-
ország – sikerült ezt a réteget csökkenteni a válság évei 
alatt, Horvátországban és Görögországban azonban ará-
nyuk 5 év alatt közel kétszeresére emelkedett.

Magyarország helyzete a térbeli és az időbeli össze-
hasonlítást tekintve is kedvezőtlen. A gyermeksze-
génység alapján felállított rangsor szerint hazánk a 41 
leggazdagabb, és az uniós országok között is a 13. leg-
szegényebbnek számít. A gyermekek több mint ötöde 

a nehéz sorsúak közé tartozik, és 2008 és 2012 között 
2,9 százalékponttal nőtt arányuk. Ennél is nagyobb 
mértékben, 3,9 százalékponttal (15,4%-ra) emelkedett 
az olyan fiatalok aránya az utóbbi 5 évben, akik sem az 
oktatásban, sem a munkaerőpiacon nincsenek jelen.

Arra a kérdésre, hogy az utóbbi egy évben előfor-
dult-e, hogy a „családodnak vagy neked nem volt pénzed 
élelmiszert vásárolni”, 41 ország fiataljai közül a ma-
gyarok adták a legkedvezőtlenebb választ. A válság 
első szakaszában (2008 és 2010 között) a fejlett világ 
országai közül csak 11-ben, a második szakaszban 
(2010-2012 között) már 19-ben nőtt a gyermeksze-
génység. Magyarországon a szegény gyermekek ará-
nya végig emelkedett, a második szakaszban vala-
mennyi ország közül a leginkább. Ugyanakkor a szo-
ciális kiadások GDP-hez mért aránya Magyarorszá-
gon és Máltán nőtt legkevésbé (2 százalékponttal) 
2007 és 2009 között, míg Írországban és Észtország-
ban a növekedés 10 százalékpont feletti volt.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Dinó-	és	emlWsnyomok	
a	gyémántbányában	

  

Egy nemzetközi kutatócsoport mint-
egy 70, dinoszauruszok, krokodi-

lok és emlősök hagyta fosszilizálódott 
lábnyomot fedezett fel az Angola 
északkeleti részén található Catoca 
gyémántbányában. A nyomokat egy 
118 millió éve, a kora-kréta földtörté-
neti korban, meredek falú kimberlit-
kürtőben lerakódott üledékes kőzetben 
fedezték fel. 

úgy, mint Naprendszerünk jóval fia-
talabb, ám (méretei miatt) felnagyított 
„kiadására”. Egy hozzá nagyon hason-
ló szerkezet felfedezése egy újabb csil-
lag körül megerősíti a bolygórendsze-
rek kialakulására és fejlődésére vonat-
kozó modelleket.

Mindkét csillag nagyon fiatal, életko-
ruk azt a 10 és 90 millió év közötti izgal-
mas időszakot fogja át, melynek során 
Naprendszerünkben létrejöttek a belső 
övezet kőzetbolygói (köztük a Föld), il-
letve a Naptól távolabbi óriásbolygók is 
elfoglalták végleges helyüket. Így jelen-
legi állapotuk egy olyan „pillanatfelvé-
tel”, amely bolygórendszerünk ehhez 
hasonlóan korai szerkezetére emlékeztet. 

A kutatók a NASA Spitzer-űrtávcső és 
az ESA Herschel-űrobszervatórium 
megfigyeléseit számítógépes szimulációs 
elemzéssel összevetve azt találták, hogy 
mindkét rendszerben a központi csilla-
got egy kiterjedt, finom port tartalmazó 
anyagkorong veszi körül, amelynek 
anyaga a két vastagabb porgyűrűben 
végbemenő gyakori ütközésekből kap-
hat utánpótlást.

Egy	bolygórendszer	gyermekkora
   

Az Arizonai Egyetem csillagászai egy 
fiatal csillag körül olyan porgyűrű-

ket és kiterjedt, ritkásabb porkorongot 
fedeztek fel, amely egy később létrejövő 
exobolygórendszer csíráit tartalmazhat-
ja, és szerkezete nagyon hasonló az év-
milliárdokkal ezelőtti, születőben lévő 
Naprendszerhez: a tőlünk 295 fényévre, 
a Hajógerinc (Carina) csillagképben levő 
HD 95086 csillag körüli két vastagabb 
porgyűrű helyzete erősen emlékeztet 
bolygórendszerünk kisbolygó- és 
Kuiper-övezetének elhelyezkedésére, s a 
kiterjedt porkorongban későbbi bolygók 
csírái rejtőzhetnek.  

Hasonló szerkezetet korábban már a 
némileg idősebb, tőlünk 129 fényévre, a 
Pegasus csillagképben levő HR 8799 jelű 
csillag körül is felfedeztek, utóbbiban a 
két porgyűrű közti széles hézagban négy 
nagyobb tömegű bolygót is megfigyel-
tek. A HR 8799 egyébként az első olyan 
csillag, amelynek rendszerében négy 
bolygót sikerült közvetlenül is lencsevég-
re kapni, s melyre gyakran hivatkoznak 

A melegebb belső és a hűvösebb külső 
porgyűrű közti széles, porban jóval sze-
gényebb tartományban nagyobb, a HD 
95086 esetében még felfedezetlen boly-
gók rejtőzhetnek. A számítógépes szi-
muláció szerint itt legalább egy, nagyjá-
ból 5 jupitertömegű bolygó jöhet(ett) lét-
re, melynek a csillag mellett elhalványu-
ló jeleit már keresik.  

„A fiatal csillagok körül még éppen csak 
születőben lévő bolygórendszerek vizsgála-

A lábnyomok közül a legnagyobb ér-
deklődésre minden bizonnyal a morfo-
lógiai jegyeik alapján egy nagyobb, a 
mai mosómedvékéhez hasonló méretű 
emlősnek tulajdonítható lenyomatok 
tarthatnak számot. Ebből az időszakból 
ugyanis ilyen nagyméretű emlősnek 
testmaradványaira (csontokra, fogak-
ra) eddig még sem Afrikában, sem a 
világ más tájain nem bukkantak. „A 
lábnyomok mérete, arányai, a lábujjak 
hossza és a köztük mutatkozó különbsé-
gek a késő-triász és középső-jura korban 

élt, ám szintén csak élet-
nyomaiból (nyomfosz-
szíliákból) rekonstruálha-
tó Ame-ghinichnus nevű 
emlőséhez hasonlók: a 
most felfedezett lábnyo-
mok átlagosan 2,7 centi-
méteres hossza és 3,2 cen-
timéteres szélessége azon-
ban egy nála nagyobb, 
mosómedve méretű állatra 
utalnak – nyilatkozta a 
kutatócsoportot vezető 
Marco Marzola, a Lisz-
szaboni Új Egyetem 
paleontológusa. – Ez 

EmlQs- és dinoszaurusz-lábnyomok

A mai mosómedvéhez hasonló méret_ emlQs 
láblenyomata (lépték: 1 cm)

Pskrokodil lábnyoma

A HD 95086 rendszerének szerkezete (baloldalt 
háromszoros nagyításban a belsQ övezet) 
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tával lényegében saját Naprendszerünk 
kezdeti időszakáról kapunk dinamikus ké-
pet – összegezte Renu Malhotra, az 
egyetem csillagászprofesszora, a kuta-
tásról megjelent tanulmány egyik társ-
szerzője. – Ez segíthet olyan részfolyama-
toknak az alaposabb megismerésében, ame-
lyek során például a bolygók végső 
stabil pályáikra kerülnek és gravitáció-
jukkal „kisöprik” a bolygóközi térből 
a törmelékeket.”             (ScienceDaily)

A	Nemzeti	Múzeumban	
landolt	a	Masat-1

Repülésének ezredik napján a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumba került 

hazánk első műholdjának makettje. Az 
ünnepélyes átadást Tomka Gábor, a 
Múzeum főigazgató-helyettese nyitot-

ta meg és gyorsan válaszolt is arra a 
kérdésre, hogy kerül egy modern űr-
eszköz hozzájuk: „A Nemzeti Múzeum 
nem régiségek poros gyűjteménye, hanem 
minden olyasmit igyekeznek bemutatni, 
ami a magyar nemzet történelme szem-
pontjából fontos.” Ennek az elvnek kö-
szönhető, hogy létrehozták a Tudós 
magyarok című időszakos kiállítást is, 
amiből aztán állandó tárlat lett. A ma-
gyar, illetve magyar származású tudó-
sok dokumentumainak, eszközeinek, 
személyes tárgyainak gyűjtőhelye lett, s 
így számos űrkutatási vonatkozású 
tárgy is található benne. A Masat-1 al-
kotóinak jóvoltából ennek a gyűjte-
ménynek lett része a makett, illetve a 
műhold indításának évfordulóján a 
Magyar Nemzeti Bank által kiadott 
érme, valamint a Magyar Posta által 
kibocsátott bélyeg és boríték is.

„Ritka, hogy egy műszaki alkotás szim-
bolikus értéket is képviseljen” – fejtette ki 
beszédében Vajta László, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar dékánja. A BME-n 
nagyon jelentős hagyományai van-
nak az űrkutatásnak, és a Masat-1 en-
nek a tevékenységnek egyfajta szim-
bóluma lett. Ez a kis szerkezet egyete-
mi környezetben, az akkori hallgatók 
munkájával készült, így az oktatás, a 
nevelés és a tudomány egységét is jel-
képezi. Az űrkutatásba sokféle terüle-

tet lehet, sőt kell integrálni, ami elő-
segíti a tudomány és a technika fej-
lődését is. 

Az alkotók először csak abban mer-
tek reménykedni, hogy néhány hóna-
pig működhet a Masat-1, és már az 
1000. napon is túl van. Eredeti funkci-
óit folyamatosan megtartotta, jeleit rá-
dióamatőrök sokasága veszi világszer-
te, saját műholdcsaládjában ez valóban 
világszínvonalú eredmény. A makett 
átadásának szimbolikus jelentőségét 
tovább növelte, hogy az esemény Ma-
gyarország ESA-csatlakozásának kü-
szöbén történt. 

Az ünnepségen Kovács Kálmán, a 
BME Egyesült Innovációs és Tudás-
központ igazgatója a Műegyetem Űr-
misszió pályázatának díjazottjait kö-
szöntötte. A 18 év alatti kategóriában 
elismerő oklevelet kapott Báskay János 
és Horváth Ákos, a második fordulóba 
jutott Szabó Pál. A 19 és 35 év közöttiek 
körében a második fordulóba jutott 
Orbán Ferenc, Szarka Máté és Valkony 
Balázs. Szarka Máté és Orbán Ferenc 

különdíjban is részesült. A második 
fordulóba jutott pályázóknak 12 hét áll 
rendelkezésre az ötletük kidolgozására. 
Munkájukhoz konzultációs lehetősé-
get is kapnak az egyetemen. A pálya-
munkák szakmai jelentőségét mutatja, 
hogy a különdíjakat a legnagyobb ha-
zai űripari cég, a BHE Bonn Hungary 
ajánlotta fel. Az elismeréseket Solymosi 
János űrtechnológiai igazgató adta át. 

Az első magyar műhold 2012. feb-
ruár 13-án indult Francia-Guyaná-
ból. A jelenlegi számítások szerint 
2015 januárjában lép be a Föld légkö-
rébe és elég. Megszületését olyan 
széleskörű összefogás segítette, ami-
ben a BME Villamosmérnöki és In-
formatikai Karának két tanszéke, az 
Elektronikus Eszközök Tanszéke, a 
Szélessávú Hírközlés és a Villamos-
ságtan Tanszék a Magyar Űrkutatási 
Iroda vett részt és több mint 60 ha-
zai és külföldi cég, melyek között 
számos magáncég is található. 

TRUPKA ZOLTÁN

nagyjából megfelel a kicsit későbbi kréta idő-
szakból eddig (kínai lelőhelyen felfedezett 
testfosszíliákból) ismert legnagyobb emlős, a 
mintegy 68 centiméteres teljes testhosszúságú 
Repenomamus méretének.”

Az emlősnyomok mellett krokodilszerű 
őshüllők jellegzetes lábnyomait, továbbá 
18 dinoszauruszoktól származó lenyoma-
tot is felfedeztek, amelyek méretük alap-
ján nagytestű, hosszú nyakú, növényevő 
dinoszauruszoktól (suauropodáktól) szár-
mazhatnak. Ez utóbbiak egyébként az 
első, Angolában talált dinoszaurusz-láb-
nyomok, és olyan épségben maradtak 
fenn, hogy bennük még a bőr mintázata 
is megőrződött.                         (Sci-News) 

Szauropoda bQrlenyomata

A HR 8799 rendszerének szerkezete (baloldalt 
háromszoros nagyításban a belsQ övezet)
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 Környezet- és állatvéde-
lem párosításának tökéletes 
példája az új bécsi állatmen-

hely, a TierQuarTier, amelynek fűtését és melegvíz-
ellátását a szomszédos szemét-
telepen keletkező depóniagáz 
felhasználásával oldják meg. 
Évente 55 ezer köbméter föld-
gázt spórolnak meg, ráadásul 
teljesen független lesz a föld-
gáztól az állatmenhely ellátása. 

A Deponie Rautenwegen 
2009 óta ugyan csak salak kerül 
ki a szemétégetőből, koráb-
ban azonban hagyományos 
szemétlerakóként működött a 
telep, így a hulladék lebomlá-
sa során depóniagáz keletke-
zik. Ezt 1994 óta hasznosítják 
villamosenergia termelésére, a 
folyamat során keletkező hőt 
azonban eddig nem tudták fel-
használni, mivel nem volt a közelben nagyfogyasztó. 
A TierQuarTier megépítésével azonban ez a probléma 
is megoldódik.

Európa legmodernebb állatvédelmi kompetenciaköz-
pontja Bécs északi részén, a 22. kerületben épül, a 9700 
négyzetméteres területen mintegy 150 gazdátlan, 
kóbor vagy elkobzott kutya, 300 macska és többszáz 

kisállat korszerű elhelyezésé-
re lesz lehetőség. A 2015 ele-
jére elkészülő, 15 millió eurós 
beruházás már a finisben tart, 
októberben megkezdődött a 
depóniagázt hasznosító fűtés- 
és használati melegvíz-rend-
szer próbaüzeme is. 

A szomszédos szemétlerakó-
ból egy 900 méteres föld alatti 
vezetéken jut el a 90 Celsius-
fokos víz, amelyet a villa-
mosenergia-termelés során 
keletkező hővel melegítenek 
fel. A depóniagáz hasznosítá-
sával évente mintegy 140 ezer 
kilogrammnyi szén-dioxidtól 
kímélik meg a környezetet, 

ami hatvanöt, 15 ezer kilométert megtevő személyau-
tó károsanyag-kibocsátásának felel meg.

(www.greenfo.hu) 
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DEPÓNIAGÁZZAL	FdTÖTT	ÁLLATMENHELY

360	fokban	látó	kamera

Magyar szakmai közreműködéssel 
kerülhet világszerte az optika 

iránt érdeklődők kezébe egy új, 360 
fokos kép vételére, közvetítésére és 
rögzítésére képes kamera.

Amint azt lapunknak Pálvölgyi 
Zoltán informatikus elmondta, a 
Bubl névre keresztelt gömbkamera 
négy darab, egyenként 190 fokban 

látó kamera képéből digitálisan 
összeszerkesztett teljes körpanoráma 
készítésére alkalmas. A 360 fokos 
kép előnye, hogy nincs holttere, 
nincs úgynevezett vakpont, a 
kamera 360 fokban valóban mindent 
észlel. A HD-minőségű kamerához 
háromdimenziós szemüveg is készül 

majd, így teljes térbeli élményt kínál 
a két szerkezet együttes használata.

A prototípus hazánkban készül, 
s várhatóan jövőre indul meg a 
sorozatgyártása. Az új gömbkamera 
forradalmasíthatja az orvosi vagy 
éppen az akciókamerás felvételeket, 
a jövőben ugyanis nem lesz szükség a 
kamera forgatására, stabil helyzetben 
is teljes térbeli tájékozódást tesz majd 
lehetővé a viszonylag kicsi, az ember 
markában is elférő szerkezet.

 GÓZON ÁKOS

A TierQuarTier látványterve  
FOTÓ: CHRISTIAN HOUDEK/PID
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18. Társa, röv. 20. Díszszemle. 22. Az Odera partjai! 25. A germánium 
vegyjele. 26. Balatoni üdülQhely. 28. Solus ...; Ambrus Zoltán regénye 
(a latin cím jelentése: magadra maradsz). 30. A kén és a fluor vegyjele. 
32. Csont, latinul. 33. Dolgok egymásutánja. 35. Air New Zealand (új-
zélandi légitársaság), röv. 37. AsszonynévképzQ.

A 44. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: SWAN ER 
HONG; MERKÚR; NAPRENDSZER. Kim Stanley Robinson: 2312 cím_ 
regényét (Agave Kiadó) nyerte: Buckó Gábor (Szabolcsveresmart), 
Nagy Judit (Galánta, Szlovákia), Seres József (Szentes), ÜtR Csilla 
(Budapest) és Veress Csongor (Budapest). A nyerteseknek gratulá-

lunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Mostani lapszámunk keresztrejtvényében Jeff Vandermeer Expedíció 

cím_ könyvébQl (Agave Kiadó) négy fejezetcímet kérünk. A megfejtést 
beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, december 2-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. Kérjük, hogy 
a megfejtést az utóbbi módon beküldRk is adják meg postai címüket, 
amelyre a nyereménykönyvet el tudjuk postázni.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve, 1884 novemberében 
született orientalista, arabista nevét adják meg. A név megfejtQi között 
az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 8. Az alumínium vegyjele. 
10. Teória. 11. A fölé ellentéte. 12. Kner ...; híres gyomai nyomdász 
(1860–1935). 13. Iram, lendület. 14. Salt ... Ci-ty; a 2002. évi téli olimpia 
színhelye. 15. Kórós növény; cikória. 17. FéltQ védelem. 19. Szamócás. 
21. Szélhárfa. 23. Sajt fele! 24. VetQgéppel is szórják. 26. Jávor Pál 
szülQvárosa. 27. Zaire (az egyik Kongó elQdje) autójele volt. 29. Szent 
fogadalom. 31. Ártalmas. 34. KQm_ves és tettestárs igéje! 36. Sokoldalú 
amerikai feltaláló, a „Menlo Park-i varázsló” (Thomas Alva). 38. NQi név, 
szibériai folyó neve is. 39. Nagyon megijeszt.

FÜGGQLEGES: 1. A második fejezetcím. 2. Adamsonék anyaorosz-
lánja. 3. Amely idQ-pontban. 4. Sportcsapat hátsó alakzata. 5. Alosztály, 
röv. 6. Teréz egyik becézése. 7. A másik oldalra. 8. Kihalt lovas-nomád 
nép. 9. A harmadik fejezetcím. 11. A negyedik fejezetcím. 13. GyQri 
... FC; labdarúgóklub. 16. Mély szólam a nQi vagy gyermekkórusban. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. február 14.

Pótjelentkezési határidQ: 2015. január 12. 

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

Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014. NOVEMBER          ÁRA: 650 Ft145. évf. 11. sz.

ElQfi zetQknek: 540 Ft

  A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN             

 A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA                                                        

 HÁROMSZOR SZÜLETP FOLYÓ                                                              

 PROSZTATARÁK 

 EGYETEMEK, RANGSOROK
 AZ ÜSTÖKÖS SZONDÁJA

 EGY ERDÉLYI TUDÓSTANÁR, GÁBOS ZOLTÁN KÖSZÖNTÉSE

Megjelent 
a Természet Világa 
novemberi száma
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Budapesten a VAM Design 
Centerben látható a Koc-
kabirodalom – Építsd 
meg az álmaid! című ki-
állítás, mely az első utazó 
tudományos építőkockás 
kiállítás. Nincs egyszerűbb 

út, hogy a gyerekek megszeressék a technika világát, 
minthogy ellátogatnak erre a fantasztikus, interaktív 
tárlatra, mely lehetőséget kínál nekik arra, hogy felfe-
dezhessék a technika szépségeit a játék, az építőkockák 
és az interaktív modellek felhasználásával.

A mai kor gyermekei a technológia világában nőnek fel; a 
legújabb szerkentyűk az életük részét képezik. Épp ezért ez 
a kiállítás lépést tart az idővel, és a legkorszerűbb technoló-
giát hozza el. A játék fontos és alapvető része a gyerekek 
fejlődésének. Imádnak játszani és szeretik a kihívásokat, 
amelyeket a szerkentyűk és egyéb érintőfelületes eszközök 
kínálnak. A játék kivételes helyet foglal el a gyermek fej-
lődésében, segítségével megtapasztalják a hibákat, javítják 
azokat, kutatnak és levonják a tanulságokat. Az interak-
tív tanulásra 2015. január 31-ig van lehetőség.

November 18-án lesz három-
százötven éve, hogy gróf Zrínyi 
Miklós a Csáktornyához közeli 
birtokán halálos vadászbalesetet 
szenvedett. A Magyar Nemzeti 
Galéria Költő, hadvezér, ál-
lamférfi című kiállítása ebből 
az alkalomból a korszak legkivá-
lóbb magyar költőjének, katonai 

szakírójának, hadvezérének és államférfijának állít emléket. 
A kiállításon bemutatott mintegy száz tárgy (festmények, 

fegyverek, nyomtatványok, metszetek, térképek, könyvek 
és egyéb tárgyak) segítségével megelevenedik egy jelentős 
személyiség és egy jelentős család története a török háborúk 
korában. Képek és metszetek mutatják be a Zrínyiek várait 
és birtokait, Zrínyi Miklós irodalmi munkásságát pedig ere-
deti könyvek és kéziratok dokumentálják. A kiállítás leglát-
ványosabb része az a portrégaléria, amely Zrínyi Miklós arc-
képein kívül a család más tagjainak, valamint Zrínyi ki-
emelkedő kortársainak (például III. Ferdinánd királynak, 
Esterházy Pálnak, Batthyány Ádámnak, Pázmány Péternek) 
képmásait vonultatja föl.

A tárlat leginkább figyelemre méltó tárgya Rubens tanít-
ványának, Jan Thomasnak Zrínyi Miklósról festett portréja. 
A pompás arckép több mint háromszáz év után látható ismét 
Magyarországon. Jan Thomas portréja alapján készült a leg-
több későbbi Zrínyi-metszetábrázolás is. A kiváló minőségű 
képmásról alig két évtizede derült ki, hogy nem pusztult el 
a történelem viharaiban, hanem épségben fennmaradt a 
Lobkowicz-család egyik csehországi kastélyában. A tárlat 
2015. február 8-ig tekinthető meg. 

ÉT-IRÁNYTd 
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Az Országos Széchényi Könyvtár 
VII. emeletén, a katalógustérben 
nyílt kiállítás Fitz József (1888–1964), 
az OSZK volt főigazgatója emlékére. 
Fitz József 1934-ben került az OSZK-
ba, és 1935 és 1945 között volt a könyv-
tár főigazgatója. Nevéhez különböző 

jelentős technikai újítások, reformok, szervezeti átalakítá-
sok és szakmai döntések fűződnek. A kiállítás Fitz József 
életpályáját, könyvtárszervezői és tudományos tevékenysé-
gét mutatja be. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesületének elnökeként a szervezett könyvtárosképzés 
magyarországi meghonosítása érdekében is sokat tett.

A kiállítás címét adó idézet – „…szolgálat az utolsó le-
heletig” – Fitz József egyik, 1943-ban tartott, a könyv-
táraknak a háborús veszélyhelyzetre való felkészülésé-
ről szóló előadásából származik. Az OSZK főigazgató-
jaként hű maradt ehhez a mottóhoz, és a II. világhábo-
rú alatt mindent megtett mind a gyűjtemény, mind a 
munkatársak megmentése érdekében. Méltatlan levál-
tását követően is rendületlenül és eredményesen foly-
tatta munkásságát. A kiállítás 2015. január 17-ig te-
kinthető meg.

Az Európai Fotóhónapok Szö-
vetsége 2014-ben ünnepli 10. 
születésnapját. 2014 azonban 
Európát az első világháború 
kitörésének 100. évfordulójára is 
emlékezteti. Ebből az alkalomból 
a partnervárosok úgy döntöttek, 
hogy a közös, Memory Lab – 
Photography Challenges 
History kiállításukat a husza-
dik századi történelem bemuta-
tásának szentelik.

Az európai fővárosokban – és így Budapesten is – megren-
dezett tárlatokon szereplő fotográfusok saját történelmük és 
lokális konfliktusaik terhével viaskodva hozták létre al-
kotásaikat, legyen szó a két világháború, a délszláv válság, 
illetve az európai integráció nehézségeiről. A személyes él-
ményeken átszűrt történelmi ta-
pasztalat mélyebb megértést 
eredményez, valamint a már el-
érhető feldolgozásokkal, értel-
mezésekkel folytat párbeszédet.

A képek nemcsak előhívják a 
történelmet, hanem aktív emlé-
kezésre is késztetnek, valamint 
múltunk és jelenünk folyama-
tos összevetésére. A Budapest 
Galériában látható tárlat 2015. 
január 12-ig várja az érdeklő-
dőket.

A technika ördögei

ElQhívott történelem
Zrínyi 350

Szolgálat az utolsó leheletig
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

A hatvanas évek polgárjogi 
mozgalmai

A feketék jogainak biztosítására az 
amerikai polgárháború után elfo-
gadták az USA 13., 14., 15. alkot-
mány-kiegészítését. Előbbi (1865) el-
törölte a rabszolgaságot, utóbbiak 
(1868 és 1870) a feketék polgárjogáról 
és a szavazati jogáról rendelkeztek. 

Szilágysági szimmetriák
Korunkban a különböző nemzetisé-
gek, etnikumok együttélése gyak-
ran konfliktusokkal terhelt, mely-
nek oka, hogy a különböző kultúrá-
val, nyelvvel rendelkező népcsopor-
tok általában a másik csoport 
ellenében, annak kárára igyekeznek 
kialakítani saját identitásukat. 

Mit sodor a szél?
Az allergiások nagy része ősz végére 
megkönnyebbül, ám csak részben, 
mivel a különböző allergének, kór-
okozók kis számban télen is szállnak 
a szélben. Napjainkban egyre többet 
hallani az aerobiológiáról, a levegő-
ben található, biológiai eredetű ré-
szecskéket vizsgáló tudományról. 
Ennek egyik részterülete az 
aeromikológia, mely a gombák lég-
köri terjedését, azaz a spóra kiszóró-
dását, szállítódását és lerakódását ta-
nulmányozza.

A hátlapon

Élősködő bocskorosgomba

A szürke tölcsérgomba sokak által is-
mert, aromás illatú és ízű, ehető és áru-
sítható gombafaj. A hűvösebb őszi idő-
szak beálltával jelenik meg lomb- és fe-
nyőerdőkben, gyakran boszorkánykö-
rökben vagy folyásokban és nagy 
tömegben találkozhatunk vele. A faj 
gyakorisága ellenére azonban csak rit-
kán láthatjuk a szürke tölcsérgomba 
termőtestén megjelenő parazita gom-
bafajt, az élősködő bocskorosgombát 
(Volvariella surrecta). 

A hátlapunkon is látható élősködő 
bocskorosgomba piszkosfehéres, hal-
vány szürkésbarna, kezdetben dombo-
rú kalapja finoman selymes, szálas felü-
letű. Később a kalap kiterül, ekkor ve-
hetjük észre az először fehéres színű, 
szabadon álló lemezeket, melyek idővel 
rózsásra színeződnek az érő spóráktól. A 
gomba fehéres tönkjének alján bő, lebe-
nyes, hártyás bocskor látható, gallérja – a 
többi bocskorosgombához hasonlóan  – 
nincs. Az élősködő bocskorosgomba 
nem ehető, étkezési szempontból egyéb-
ként is jelentéktelen, mert kistermetű, 
kalapjának átmérője csak néhány centi-
métert tesz ki. Fehéres színű, vékony hú-
sának szaga és íze jellegtelen. A megtá-
madott szürke tölcsérgomba termőteste 
deformálódik, lemezei elsatnyulnak és 
nem képeznek spórákat.

Az élősködő bocskorosgomba hűsé-
ges a termőhelyhez, azaz ugyanazon 
a területen több, egymást követő év-
ben is megjelenhet. Ennek azonban 
előfeltétele a hosszan tartó, enyhe, 
csapadékos, késő őszi időszak és – 
magától értetődően – a „gazdagom-
ba” szürke tölcsérgomba termőtest-
képzése. Az élősködő bocskoros-
gomba vöröslistás gombafaj, csak 
kevés helyen fordul elő Magyaror-
szágon. Kíméletre szorul, ne bántsuk, 
hagyjuk a termőhelyén!

Kép és szöveg: 
LOCSMÁNDI CSABA
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ÉlQsködQ bocskorosgomba
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