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2015 a Fény Nemzetközi Éve. Az UNESCO bő egy év-
vel ezelőtt elfogadott döntése értelmében a programév 
– már hivatalos elnevezésében is – különös figyelmet kí-
ván fordítani a fényen alapuló technológiák széles körű 
megismertetésének. A kiemelt év kezdeményezője az 
Európai Fizikai Társulat volt, de mostanra, 2015 elejére 
gyakorlatilag valamennyi kontinensről csatlakoztak az 
ötlethez a fénnyel kapcsolatos tudományágak, iparágak, 
valamint az oktatás és a művészetek képviselői.

A fény jelen van mindenütt: hétköznapjainkon és ün-
nepeinken, a fény hoz üzenetet a Világegyetem legtávo-
labbi pontjairól éppúgy, mint az anyag legkisebb, legrej-
tettebb részecskéitől. Ha arra a hihetetlen változatosság-
ra és gazdagságra gondolunk, amennyi formában a lát-
ható fény és az azon túli spektrumokban keletkező hul-
lámok megjelennek, szinte kevésnek is tűnhet az előt-
tünk álló 52 hét, hogy a fotonok és hullámok titokzatos 
világának minden fontos tulajdonságára, minden izgal-
mas kérdéskörére rávilágítsunk.

Hazánkban a – tudományos tanácsadó testületünk 
tagja, Kroó Norbert akadémikus vezetésével megala-
kult – programbizottság a konferenciákat, rendezvé-
nyeket a tudomány, a technológia, a fénnyel kapcsolatos 
kutatások gazdasági hasznosulása, az oktatás és a művé-
szetek fő gondolati egységei jegyében szervezi. A fény 
főszerepet játszik majd a Magyar Tudományos Akadé-
mia közgyűlésén éppúgy, mint az ősszel ismét Magyar-
országon rendezendő Tudomány Világfórumán, a 
World Science Forumon.

Lapunkban már az idei első számunkban több írásunk 
is foglalkozik a fénnyel – szorosabban és tágabban értel-
mezett formában --, s e téma átível majd az Élet és Tu-
domány egész hetvenedik évfolyamán. Cikksorozatot, 
interaktív írásokat és beszámolókat egyaránt tervezünk, 
hogy lépést tartsunk a programév várhatóan gazdag kí-
nálatával, s tudományos eredményeivel. Egyet ígérhe-
tünk: aki minket olvas, az a kutatások tekintetében – le-
gyen szó fényről, vagy bármely más tudományterületről 
a természettudományoktól a bölcsészetig – 2015-ben 
sem fog „árnyékra vetődni”…

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Irányítottan	sugárzó	
nano-fényantennák

Holland kutatók újfajta na no an ten-
nákat fejlesztet tek ki, amelyek meg-
felelő na no szer ke ze tekbe (tömbökbe) 
rendezve a hullámhossztól (színtől) 
függően más irányokba szórják és más-
ként erősítik a fényt, így segítségük-
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kel a félvezető mikrofényforrások 
(LED-ek) fényének intenzitása és 
irányítottsága az eddigieknél sok-
kal pontosabban és kisebb 
veszteséggel  szabályozható. 
Az eredményről a kutatók a 
Physical Review Lettersben szá-
moltak be.

A hagyományos, rúd alakú 
fém nanoantennák alapvető-
en a fény elektromos terével 
lépnek kölcsönhatásba, a fény 
energiájának felét hordo-
zó mágneses térrel nem, vagy csak 
alig. A metaanyagok gyors fejlődése 

azonban gyökeresen vál-
toztatott ezen a helyzeten: 
ami korábban lehetetlen-
nek tűnt, az ma már meg-
felelő nanoszerkezetekkel 
megvalósítható, így olyan 
nanoantennák is kifej-
leszthetők, amelyek a fény 
mágneses terével is erősen 
kölcsönhatnak. 

A holland Atom- és 
Molekulafizikai Intézet 
(AMOLF) és a Philips cég 
kutatóinak mostani kísér-
letei azokon az elméleti 
modellszámításokon ala-
pulnak, amelyeket Milton 
Kerker fizikusprofesszor és 
munkatársai végeztek el 
még mintegy 30 éve: azt 
vizsgálták, hogyan szórná 
a fényt egy olyan felté-
telezett anyagból készült 
gömb, amelynek a mágne-
ses és elektromos tér hatá-
sára adott válasza (polari-
zálhatósága) közel egyfor-
ma. A gömb sugarát a fény 
hullámhosszánál kisebbre 
csökkentve azt találták, 
hogy a szórás irányfüggése 
drasztikusan megváltozik: 
a szóródó fény irányával 
megegyező „előreszórás” 
teljesen eltűnik, miközben a 
vele ellentétes „visszaszórás” 
nagyon erőssé válik. Ak-
koriban persze nem létezett 
olyan (természetes) anyag, 
amelyen az elmélet jóslata 
kísérletileg ellenőrizhető lett 
volna. Most azonban a Jaime 
Gómez Rivas (AMOLF) 
vezette kutatócsoport ezen 
számításokra és a nano-
technológia azóta bekövet-
kezett fejlődésére alapoz-

va lehetőséget látott arra, hogy fém 
nanorészecskék alakjának megfelelő 
formálásával a tényleges kísérleteket is 

elvégezzék.
Modellszámítások alapján 

végül egy alumíniumból 
készült csonkagúla formájú 
nanorészecskénél kötöttek 
ki, amelynek négyzetes alap-
lapja 150 nanométer (nm), 
150 nm magasságban lévő 
fedőlapja 70 nm méretű. 
Egyetlen ilyen nanoantenna 

a ráeső fényt a beérkezés irányától és 
hullámhosszától függően rendkívül 
bonyolult módon szórja, ám a gúla 
függőleges tengelye mentén bejövő 
vörös fény esetében a mágneses és 
elektromos polarizálhatósága közel 
egyenlő, és itt valóban megfigyelhe-
tő volt a Kerker és munkatársai által 
megjósolt effektus (előreszórás eltűné-
se és maximális intenzitású hátraszó-
rás), amely 650 nm-es hullámhossznál 
érte el maximumát.

Látván, hogy az egyedi na no an ten-
nák esetében az elméleti jóslat helyt-
álló volt, a kutatók arra is kíváncsi-
ak lettek, mi történik akkor, ha a 
nanoantennákat tömbbe rendezik? 
Szilícium hordozón 400 nm-es állan-
dójú négyzetrácsba rendezték őket, 
majd az így kapott lapkát szerves, lu-
mineszcens festékanyaggal (melynek 
molekulái kék lézerfénnyel gerjesztve 
vörös fényt bocsátanak ki) átitatott 
polisztirén réteggel vonták be.

Majd (nem a festékanyag köz-
vetítésével, hanem külső vörös 
fényforrással) megvizsgálták, ho-
gyan szórja a tömb a vörös fényt 
az 550 és 700 nm közti tartomány-
ban. 660 nm-nél a tömb szinte telje-
sen átlátszatlan volt, mivel itt az egyes 
nanoantennák fényelnyelése maximá-
lis, az elnyelt energia teljes egészében 
lokalizált felületi elektronoszcillációk 
(plazmonok) keltésére fordítódik. 
600 nm környékén azonban a tömb 
szinte teljesen átlátszóvá vált: itt vi-
szont a nanoantennák nem egyedileg, 
hanem a négyzetrácsban egymással is 
kölcsönhatva kollektíve hatnak kölcsön 
a fénnyel, megkönnyítve annak átha-
ladását. Végül 580 nm táján a fényát-
eresztés ismét csökkenni kezdett. 

Az utolsó kísérletsorozatban a kuta-
tók kék lézerfénnyel a festékmoleku-
lákat gerjesztették, és a lumineszcens 
vörös fény szóródását vizsgálták. Mi-
ként az már a korábbi kísérletek alap-
ján várható volt, a hullámhossztól füg-

Az egyedi (vörös vonal), illetve a négyzetrácsba 

rendezett nanoantennák fénykibocsátási intenzitásának 

összehasonlítása a hullámhossz függvényében. 

A betétképen a nanoantennák tömbjérQl készült 
elektronmikroszkópos felvétel, itt a nyilak iránya a maximális 

erQsítés irányát mutatja, színezésük a grafikonokénak 
megfelelQen utal az egyedi, illetve kollektív erQsítésre

 580 620 660 700
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Az alumínium nanoantenna (fekete körvonal) így torzítja 

el a felülrQl érkezQ fényhullám elektromágneses tereit. 
A színezés a szórt mágneses tér intenzitását, a nyilak a szórt 

elektromos tér irányát és nagyságát jelzik: láthatóan a szórt 

fény intenzitása felfelé nagyobb, mint lefelé.

KÉPEK: S. R. K. RODRIGUEZ ET AL., PHYS. REV. LETT. (2014)
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mellet takaró két félből állnak, melyek 
a vállon keskenyebb sávokkal vannak 
összekötve. Kezdetben hátul – álta-
lában más anyagból – széles keresztet 
varrtak, melyre szentek alakjait vagy 
díszes növényi mintákat hímeztek. A 
XVIII. századra jön divatba a három 
részre tagolt hátoldal, melyen aranyo-
zott vagy ezüstözött paszománnyal 
osztják meg a felületet és ugyanazzal 
szegik be körben a miseruhát. Ugyan-
csak a XVIII. században alakulnak ki 
a liturgiához szorosan kapcsolódó gar-
nitúrák, melyek a miseruha mellett 
2-3 dalmatikából, palástból, kehely-
kendőkből és az apró tárgyak – stólák, 
manipulusok, burzák – együtteséből 
állnak. A fontos az volt, hogy ezek 
mindegyike azonos alapanyagból és 
azonos díszekkel, béléssel készüljön. 

A textilemlékekhez tartoznak a 
zászlók is, melyek csak az újabb kor-
ból vannak, s azokat használják mai 
napig. A XIX. század végén és a XX. 
század elején készült nagy templomi és 
társulati zászlók a templom hátsó fal-
felületén találhatók.

A plébánia könyvtára évszázadok 
alatt gyűlt össze, a XVII. század óta 
vannak jelentős és művészi kötetek 
a polcokon. A még meglévő, több 
mint 650 kötet beszédes bizonyítéka a 
könyv iránti világi és egyházi érdeklő-
désnek. Bár a tűzvészek számos alka-
lommal pusztítottak a városban, még 
így is viszonylag nagy mennyiségű 
könyv maradt meg. A jellegzetes té-
májú és nyelvű könyvanyag a barokk 
kori a papság műveltségi igényének 
bizonyítéka. 

A XVII. században a városba költö-
zött jezsuiták működésével bizonnyal 
számos könyv került a fejlett és mű-
velt mezőváros plébániájára. Témájuk 
teológiai: misekönyvek, szentírások, 
evangéliumi kommentárok és szen-
tek élete olvasható. Számos történelmi 
témájú kötet is megtalálható: Bonfini 
történeti munkája, Szent István élet-
rajza 1767-ből, latin-német és görög 
szótár 1658-as kiadásban szerepel. 
Ezek mind olyan munkák, melyek a 
korabeli, egyházi könyvtárakban ál-
talában fellelhetők voltak. Továbbá 
jelentősek még a fennmaradt végren-
deletek, házassági engedélyek, püspöki 
és érseki körlevelek iratcsomói.

A könyvek külsejéről is érdemes szót 
ejteni. A bekötést általában a tulajdo-
nos készíttette. Egészbőr vagy félbőr 
kötést kaptak az értékes könyvek, 
juh vagy kecske, ritkán borjúbőrből. 

gően a szórásban hol a nanoantennák 
egyedi, hol a kollektív viselkedése 
dominált, s ennek megfelelően a szó-
ródás erősen aszimmetrikus volt: a 
tömb felső részén kilépő fény intenzi-
tása 660 nm-nél, lefelé pedig 580 nm-
nél volt maximális, a minimumok pe-
dig éppen fordítva voltak észlelhetők. 
Egyszerűbben fogalmazva a tömböt 
felülről vagy alulról szemlélve kis-
sé eltérő színű fény kerül kiemelésre, 
vagyis a rendszer lényegében irányí-
tott fényantennaként működik, azaz 
a hullámhossztól függően más és más 
irányokba erősíti fényt. 

Ez a tulajdonság kiaknázható a 
LED-ek irányított fényteljesítményé-
nek javítására. A LED-ekben alkal-
mazott fénykibocsátó anyag ugyanis 
„fel” és „le” irányba egyenlő inten-
zitással sugároz, miközben számos 
alkalmazásban (spotlámpák, fényszó-
rók) egy irányba haladó fénynyalábra 
van szükség. Ezért ha például csak a 
felfelé kijövő fény hasznos, a lefelé irá-
nyulót további optikai elemekkel (pl. 
tükrökkel) kell helyes irányba terelni. 
Ezek növelik a LED-ek méretét és 
veszteségeket is okoznak.

A kiválasztott hullámhosszű fényt ki-
zárólag egy irányba erősítő, s eközben 
egyéb hullámhosszakat más (ellenté-
tes) irányba szóró nanoantennatömbök 
nagy mértékben javíthatnak ezen a 
helyzeten. 
Forrás: www.amolf.nl/news/detailpage/artikel/
pyramid-nanoscale-antennas-beam-light-up-
and-down/ 

 Textilkincsek	
Gyöngyösön

Amint arról lapunk korábban 
már beszámolt (ÉT 2014/47), a 
közelmúltban megújulva, kibő-
vítve nyitotta meg kapuit az új 
köntösbe öltöztetett gyöngyösi 
egyháztörténeti kiállítás, amely 
az ötvös kincsek mellett a mise-
ruhák és a régi könyvek gyűjte-
ményét is bemutatja.

A Gyöngyöst végigpusztító 
számos tűzvész áldozatai leginkább a 
textilek, azaz a miseruhák voltak, így 
nem csoda, hogy a kincstár anyagá-
ban, a Nagytemplom sekrestyéjében, 
összesen 12 olyan miseruha maradt 
fenn, melyek a korábbi évszázadok 
kedvelt díszítésére emlékeztetnek.

A miseruhák korábban egész testet 
beborító, harang alakú formája a XIV. 
századra átalakult, már csak a hátat és a 
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Sokszor márványozták a bőröket és 
növényi anyagokkal cserzették, amitől 
barnás vagy vöröses árnyalatot kaptak. 
Néha csak félbőr kötést készítettek, 
ilyenkor a gerincét fedték bőrrel, majd 
szépen aranyozták növényi mintákkal 
vagy geometrikus elemekkel. 

A Szent Bertalan Templom kincstá-
rában egy ötvös- és egy textil-restau-
rátorműhelyt is létrehoztak az itt talál-
ható és a térség katolikus templomai-
ban fellelhető, még használatban lévő, 
történelmi értékű liturgikus tárgyak 
restaurálására. 
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Cél az is, hogy megmutassák azokat 
a technikákat, amelyek a mestermun-
kákat megalkották, továbbá hogy 
rendbe is hozzák a műhelyben, vagy 
egyenesen megmentsék azokat a tár-
gyakat, amelyeket a liturgiában még 
használnak a szertartásokat végző lel-
kipásztorok.

KELEMEN CSILLA

	 Egymás	között	magyarul

Az ELTE BTK Mai Magyar 
Nyelvi Tanszéke által megrende-
zett konferencia résztvevői a mai 
magyar társadalomban egymás 
mellett élő generációk nyelvhasz-
nálatának eltéréseit elemző kuta-
tások eredményeit vitatták meg 

november végén.
A közbeszédben gyakran innovatív, 

csendes vagy éppen nagy generáció, 
68-asok, elveszett nemzedék, digitális 
nemzedék kifejezésekkel illetett kor-
osztályok kommunikációs szokásait 
meglepően sokféle szempont szerint 
lehet vizsgálni.  Szabó Katalin 2013-ban 
kezdődött, jelenleg is zajló kutatásában 
a 21–35, valamint a 36–45 éves kor-
osztály nyelvi előítéleteinek jár utána. 
Mint kiderült, a választékos beszédet 
mindkét generáció inkább iskolai vég-
zettségtől függő értéknek tartja, és nem 
nyelvjárás- vagy tájegységfüggőnek.

Bár a tájszavak régies alakjait a vá-
rakozásoknak megfelelően inkább az 
idősebb korosztály tagjai őrzik, sok 
helyen ezek a fiatalabbak passzív szó-
kincsében is jelen vannak. Pelczéder 
Katalin, a Pannon Egyetem képvisele-
tében egyebek között a pörc, a csörge, 
a sámli vagy a csuri szavak definíciójá-
ra kérte a Veszprém megyében élőket. 
A vizsgálat egyik érdekes eredménye, 
hogy a „szege” szó, amely a kenyér vé-
gét jelenti, teljesen eltűnt, és a „bicske” 
kifejezést is kevesen használják már a 
csipkebogyóra, illetve az abból készült 
lekvárra. A tájszavak helyére általában 
valamilyen köznyelvi kifejezés lépett, 
az idősebbek egymás között használ-
ják még a hagyományos elnevezést, de 
a fiatalabbakkal beszélve azt tapasztal-
juk, hogy tudatosan fogalmaznak az 
„újgenerációs” fordulatokkal. Ebből 
aztán – mint az T. Somogyi Magda 
Halhatatlan nyelvújítás című beszámo-
lójából kiderült – olyan, kissé talán 
furcsa mondatok születhetnek, ahol a 
régies kifejezés és a mai szleng egymás 
mellett fordul elő, mint például „A csaj 
kivette az eszcájgot”. Ugyanakkor míg 
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a klasszikus nyelvújítás tudatos folya-
mat volt, ma spontán szóalkotás zajlik, 
amelyre a szóképzés és jelentésváltoz-
tatás jellemző. A „csörögni fogok” a 
hatvanas években még egy kellemes 
ifiparkos táncpartyt vetített előre esti 
programként, a mai kamaszok azon-
ban ennek hallatán inkább a mobiljuk 
töltését ellenőrzik, nehogy épp abban 
a pillanatban merüljön le, amikor a 
„sármos pasi” hívása várható. (A kon-
ferencia résztvevői nem kis derültség-
gel értesültek a hírről, miszerint ma 
már csak „pasik” vannak, az „úriem-
ber” kiment a divatból, bár a „hölgy” 
bizonyos körökben még tartja magát.)

Szintén általános folyamat, hogy 
megfordul a nyelvi szocializáció, a fia-
talok tanítják az idősebbeket. Egyrészt 
mert a technika fejlődésével jobban 
lépést tartanak, másrészt sok szlenges 
kifejezést az idősebbek – a generáci-
ós feszültségek mérséklését remélve 
– önként vesznek át. A fiatalok bi-
zonytalan nyelvi mintákat kapnak: az 
irodalmi választékosságot, bár meg-
követelik az iskolában és az érettségin, 
mégis növekszik a szleng presztízse, 
mert mindenki ezt használja. 

Valószínűleg a digitális írásbeliség 
rutinjából kerülnek át az iskolai fo-
galmazásokba a rövidítések, de mint 

arra Nagy-Varga Zsolt rámutatott, az 
utóbbi időben a köznyelvi fordula-
tok alkalmazása is általánossá vált a 
műelemző dolgozatokban. A „Petőfi 
szabadon akart költeni”, „Odüsszeuszék 
tök sokat mennek és közben csomó min-
den történik”  vagy a „Janus Pannonius 
valamilyen szinten visszavágyott Itáliába” 
az előadó véleménye szerint részben a 
megfelelő kifejezések ismeretének hiá-
nyából, részben abból a stratégiából fa-
kad, miszerint az elnagyolt megfogal-
mazással a diák a tanárra bízza annak 
eldöntését hogy „mire kell gondolni”.  

A megoldást a választékos stílus meg-
ismertetése és a szókincsbővítés jelent-
heti, bár ami az utóbbit illeti, ebben 
a diákok kiapadhatatlanul kreatívak. 
Minya Károlynak a Nyíregyházi Fő-
iskola képviseletében végzett kutatása 
a diáknyelvben megjelenő spontán 
neologizmusokra irányult. A jobbára 
dolgozatírás kényszere alatt született 
szóferdítésekre példa a „Cézárnak 
becsszomja volt, de amúgy nagyon önhi-
valkodó uralkodó” vagy az „Odüsszeusz 
átveszékelt a tengeren”. Nyelvészetileg 
az efféle összetételek a paronímiához 
hasonlítanak, közös jellemzőjük, hogy 
nem tudatos, hanem inkább spontán 
folyamat eredményei.

A generációk nyelvi különbségeinek 
változatos aspektusait felvillantó kon-
ferencia kutatásainak egyik fontos 
megállapítása, hogy az egymás mellett 
élő korosztályok törekszenek a nyelvi 
különbségek áthidalására. Vannak ese-
tek azonban, amikor az idősebb gene-
rációk nem értik vagy nem pontosan 
értelmezik a frissen felbukkant sza-
vakat. Daróczi Ildikó a közelmúltban 
elterjedt új lexémák közül a selfie pél-
dáján mutatta be, hogy az idősebbek 
jobban elfogadnak egy tevékenységet, 
ha annak megnevezése is bekerül a 
köztudatba. Jóllehet a selfie eredetileg 

a képtulajdonos által készített önfotót 
jelentett, azonban amióta a középkor-
osztály tagjai a mások által készített 
portrét is így kezdték nevezni, a szó 
jelentéstartalma változni kezdett.

A nyelvészeti tanácskozáson közép-
iskolások is részt vettek, s az egyik 
kérdésre válaszolva elmondták: az új 
kifejezések akkor kezdenek átmenni 
az általános szókészletbe, ha azt eleinte 
a köreikben népszerű diákok, később, 
ahogy terjed, a közszereplők és a mé-
diaszemélyiségek is elkezdik használni.

K. A.
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„Az anyag amelyből előállítják nyersen 
szürkés-nyálkás, majd laboratóriumi eljá-
rással megedzik.” A 2013 májusában 
megjelent The Daily Mail brit napilap 
cikkéből az is kiderül, a végleges ál-
lag eléréséhez a lombikban nőtt izom-
szálakat 200, szintén mesterségesen 
előállított állati zsírdarabbal kell ösz-
szedarálni. Sarkadi Balázs, az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont 
Enzimológiai Intézetének kutatóor-
vosa nem tart attól, hogy a műhús le-
váltja a jól bevált marharostélyost. „A 
probléma az, hogy már az izomőssejtek 
kinyerése is komoly feladat, bár felépíté-
sükben is különböznek a környezetüktől, 
csak sok lépéses elválasztási folyamattal 
nyerhetők ki a szövetből. Gyógyszerek 
hatásának tesztelése, vagy szövetregene-
rációra való felhasználás értelmes célnak 
tűnik, de az, hogy megegyük, az egy na-
gyon drága anyagnak a nagyon triviális 
felhasználása.” 

Idén nyáron jelentette be Marni 
Boppart az Illinois-i Egyetem kutató-
ja, hogy egérkísérletekben sikerült bi-
zonyítaniuk, az őssejtinjekció hatásá-
ra az állatok izmai gyorsabban rege-
nerálódtak és növekedtek, mint anél-
kül. Ennek pl. egyes izomsorvadásos 
betegségben szenvedők számára van 
nagy jelentősége. A legtöbb kutatóin-
tézetben azonban az eljárás bonyo-
lultsága és magas költségei miatt in-
kább az olyan minimális regenerációs 
potenciállal rendelkező szövetek 
őssejtterápiás lehetőségeivel foglal-
koznak, mint amilyen pl. az ideg-, 
vagy szívizom szövet. Sarkadi Balázs 
azt is elmondta, bár a bélhámsejtek 
között jóval több őssejt található, 
mint a szívizomban, receptek még-
sem a pacal előállítására vannak a la-
boratóriumokban, hanem arra, mi-

I R Á N Y Z ATO K  A Z  É L E L M I S Z E R I PA R I  K U TAT Á S O K B A N

SPÁJZ	A	JÖVVBVL
Korábbi	ínséges	idWkben	sokkal	rosszabb	dolgokat	is	ettek	már!	–	így	érvelt	állítólag	Mária	Terézia	
1767-ben,	amikor	rendeletben	utasította	az	erdélyi	fWkormányszéket		a	krumplitermesztés	megkez-
désére,	hogy	legyen	mit	ennie	a	népnek	akkor	is,	ha	elpusztul	a	gabonatermés.	Az	urak	fanyalogva	
fogadták	az	újdonságot,	 legfWképp	azt	nem	értették,	mire	való	egy	 föld	 feletti	 részeiben	mérgezW	
növényre	idWt	pazarolni.	A	korban	oly	népszere	mártásos	vadételek	rajongói	vajon	mit	szólnának	az	

elmúlt	évek	szenzációjának	számító,	WssejtekbWl	elWállított	hamburgerhez?

lyen anyagokat, milyen 
sorrendben és pontosan 
mely napokon kell az 
izolált sejtekhez adni, 
hogy differenciálódásra 
bírják őket, ami az 
egyes szövetekre jellem-
ző tulajdonságok kiala-
kulását jelenti. „A te-
nyésztés a megfelelő médiu-
mon, hormonok, citokinek, 
növekedési faktorok hoz-
záadásával érhető el. Eze-

ket biotechnológiai cégek, gyógyszergyá-
rak állítják elő, és aranyáron mérik azo-
kat az anyagokat, amelyek a megfelelő 
szöveti átalakulást teszik lehetővé.” A 
köldökzsinórvér őssejtjeinek levétele 
– amely a legismertebb és mondhatni 
„rutinszerűen” elvégezhető eljárás – 
alapdíja kb. 180 000 forint. Akkor 
azonban még csak az őssejtek vannak 
a tányéron és nem a véres hurka, 
amelyhez még egy két éjszakás, 
wellnessprogrammal kiegészített 
disznóvágáson is kb. hatodennyiért 
juthat hozzá a hagyománytisztelő 
gurmand.

Gén-átgyúrás
„Ha nem is őssejtek felhasz-
nálásával, de más ipari techno-
lógiák fejlődésével a mestersé-
ges hús előállítása a jövőben le-
het gazdaságosabb, mint az 
energiaigényes állattenyész-
tés.” – fogalmazott Székács 

András a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ (NAIK) Agrár-
környezettudományi Kutatóintéze-
tének igazgatója. „Tavaly az Orszá-
gos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításon az új mikrohullámú szárí-
tással és puffasztással előállított alma 
chipssel voltunk jelen. (Erről szóló cik-
künket az Élet és Tudomány 
2013/50. számában olvashatják.) 
Olyan mikroorganizmusokat is vizsgá-
lunk, amelyek az emésztőrendszerre 
kedvező probiotikumokat termelnek, il-
letve hasznosak lehetnek pl. a kenyér- 
kelesztésnél vagy a gyümölcsök fermen-

Almachips

Túrós rétes, 

Unicum 

szilvával
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séget okozó kólibaktérium (E. coli) elleni 
védekezésre. Az élő szervezetekkel elő-
állítható gyógyszermolekulák termelésé-
re szakosodott gyártóbázist „bio phar ma-
ceu tical” iparnak nevezik. De nemcsak 
ehető vakcinát lehet így előállítani, ha-
nem állatgyógyászatban alkalmazható 
gyógyító molekulákat és növényeket is. 
Jelenleg azzal foglalkozunk, miképpen 
tudjuk gyorsan és egyszerűen megkü-
lönböztetni a transzgénikus növényt a 
hagyományostól. A GM-rizs pl. olyan 
fehérjét is előállít – kizárólag a termés-
héjban – melynek hatására az antocián 
szintje megemelkedik, és a héj lila szí-
nű lesz.”

Tamás László szerint főleg a gyó-
gyászati célok miatt érdemes a meg-
felelő GM-biztonsági protokollok 
kidolgozására pénzt fordítani. „Az 
egyik legújabb eredmény az egészséges 

táplálkozást segítő GM-növények terü-
letén a nagy mennyiségű omega-3 zsír-
sav termelésére képes magvas gomborka 
(Camelina sativa). Johnathan Napier 
professzor és munkatársai úgy módosí-
tották a növény genetikai állományát, 
hogy a kiindulási növényhez képest több 
hosszú láncú, telítetlen zsírsavat ter-
mel.”

Antioxidánsok	és	
plakkrombolók

Az omega-3, a telítetlen kettős köté-
seket tartalmazó zsírsav az antioxi-
dáns hatású anyagok közé tartozik, 
amelyek az élettani folyamatok so-

rán keletkező szabadgyököket kö-
zömbösítik. A Semmelweis Egyetem 
Dietetikai és Táplálkozástudományi 
Tanszékén a Corvinus Egyetemmel 
együttműködésben ha  gyo mányos ma-
gyar tájfajták, pl. paradicsomok anti-
oxidáns-kapacitásának és likopin-
tartalmának mérésével foglalkoznak, 
hogy megtudják, melyeket lenne érde-
mes nagyobb mennyiségben termesz-
teni. A li k o pin a paradicsom szín-
anyaga, amelynek kettős kötései 
könnyen reagálnak a párosítatlan 
elektront tartalmazó szabadgyökök-
kel. Orbán Csaba, a kutatócsoport 
munkatársa azt is kiemelte, hogy az 
antioxidánsok mennyisége erősen 
függ az élelmiszer tárolási körülmé-
nyeitől, és a feldolgozás módjától is. 
Saját mérési projektjükben pl. jelen-
leg a spenót mikrohullámú melegí-

tációja során. Az állam szerepe azonban 
mindinkább a környezet-, és élelmiszer-
biztonsági feladatok felé tolódott el. 
Vizsgáltuk pl. a kukoricamollyal szem-
ben ellenállóvá tett, géntechnológiai úton 
módosított (GM) kukorica környezeti és 
lehetséges ökotoxikológiai hatásait. 
Ezek a munkák jelenleg a termelődő 
transzgenikus toxinfehérje takarmányo-
zás-élettani vizgálatainál tartanak.” A 
GM-alapanyagokból előállított élel-
miszerek talán a legerősebb gazdasá-
gi támogatókkal bíró, mégis legtöbb 
vitát kiváltó modern technológia. 
Tavaly az OMÉK-en megrendezett 
„a GMO-k társadalmi és gazdasági ha-
tásai” konferencián elhangzott el-
lenérvekből csak néhányat kiemelve, 
pl. a bevitt transzgének kereszthatá-
sai alig ismertek, de maga a gén-
technológia sem áll még olyan szin-
ten, hogy pontosan meg tudnák 
mondani, hová, milyen DNS-szaka-
szok szomszédságába épül be a más 
fajból „átköltöztetett” gén, és ezen 
szomszédságnak milyen következ-
ményei lesznek. 

Az ELTE Biológiai Intézetében 
minden hónap első szerdáján meg-
rendezett Élő adás ismeretterjesztő 
sorozat keretében Tamás László, az 
ELTE Természettudományi Kará-
nak Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszékének do-
cense a GM-növények alkalmazásá-
nak pozitív oldalát igyekezett be-
mutatni. „Egy nagyon ígéretes területe 
a GM-növények felhasználásának, ha 
a növényt megtanítjuk „oltóanyagot” 
előállítani. 2008 körül folytatott kísérle-
teink eredményeként sikerült olyan fe-
hérjét termeltetni a rizzsel, amely felké-
szíti az ember immunrendszerét a beteg-

Köleses májas 

és véres hurka

Kézm_ves sajtok
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emészteni – ezért az olyan diéták, ame-
lyek valamely tápanyag teljes elhagyá-
sára bíztatnak, biztos hogy nem a jövő-
bemutató kezdeményezések. Létezik 
azonban egy új tudomány, a nut ri ge no-
mi ka, amely azt kutatja, hogy bizonyos 
élelmiszer-összetevők génjeinket ho-
gyan képesek be vagy éppen kikapcsol-
ni. A jövőben az ilyen epigenetikai fo-
lyamatok ismerete nagy segítségünkre 
lesz a személyre szabott orvoslásban.” 
Csak néhány kutatási eredményt 
említve, a fekete áfonya antociánjai 
a glu kóz transz porter génhez kötőd-
ve gátolják a májban a zsírképződést, 
a cink transzkripciós faktorokban az 
aktivátorfehérjék DNS-hez kötődé-
sét segíti elő, a konjugált linolsavak 
– mint amilyen a már emlegetett 
omega-3 zsírsav is – többek között a 
cikloxigenáz-2 enzim gén ex presz- 
 sziójának elnyomásával gyulladás-
csökkentő hatásúak lehetnek. Ezeket 
a szempontokat figyelembe véve a 
fejlesztések jelentős része a funkcio-
nális élelmiszerekre koncentrál. „A 
funkcionális élelmiszerek javítják a fo-
gyasztó egészségét, valami pluszt adnak 
a hozzá hasonló vagy vele azonos ter-
mékhez képest, de ez nem azt jelenti, 
hogy ezekkel bármilyen betegség – pláne 
a rák – „gyógyítható” – emelte ki a di-
etetikus. 

Szegeden Letoha Tamás kutatócso-
portja fejlesztett ki egy kurkumát 
tartalmazó gyógynövénykeveréket, 
amely segíthet egyes neu ro de ge ne-
ra tív megbetegedések megelőzésé-
ben. „A kétezres évek elején kiderült, 
hogy Indiában az Alzheimer-kór előfor-
dulási értéke ötöde a nyugati világénak, 
mivel sok curryt (kurkumát) fogyasztot-
tak. Ebben a fűszerben vannak olyan 
anyagok, amelyek az idegpusztulási fo-
lyamatokat képesek megakadályozni. 
Azért ehhez hozzájárulnak egyéb táp-
lálkozási szokások is, tehát hogy nagyon 

tése során tapasztalható változásokat 
vizsgálják a különböző teljesítmény-
fokozatokon. A Kutatók éjszakáján az 
érdeklődők számára a tanszék munka-
társai lehetőséget adtak különféle anya-
gok antioxidáns-tartalmának mérésé-
re. Míg a sörök antioxidáns-kapacitása 
átlagosan 15 mg/aszkorbinsav egyen-
érték, a tejcsokoládé 30–40, a zöld 
tea 250 mg/aszkorbinsav egyenér-
téket ér el. A csúcstartó a bodza és 
a fekete ribiszke, tehát egyelőre 
jobban megéri gyümölcslevet inni, 
mint várni a „szuperantioxidáns” 
sör kifejlesztésére.

2014 elején a Cambridge-i Egye-
tem kutatócsoportja egy bir ming-
ham-i cég paradicsomtablettáját 
vizsgálta 36 szívbeteg, és 36 egészsé-
ges önkéntesen. Úgy találták, hogy a 
megemelt likopinmennyiség a vér-
áramlásra jótékonyan hatott, az érfa-
lak merevségét és a vérzsírszintet 
azonban nem befolyásolta. Orbán 
Csaba szintén a Kutatók éjszakáján 
tartott előadásában mutatta be azt a 
tanulmányt, mely szerint a cukorbe-
tegek glutation antioxidáns fehérje-
szintje, valamint peroxidáz enzimjé-
nek működési kapacitása is megemel-
kedik a likopin hatására. Hasonló 
publikációk eredményeként egyre 
növekszik az eladott étrendkiegészítő 
tabletták mennyisége. Orbán Csaba 
ugyanakkor figyelmeztetett: a túl-
zott mennyiségű antioxidáns bevitele 
ellenkező hatást ér el.

A vitamintabletták mellett a kü-
lönféle táplálkozási divathullámok-
kal kapcsolatban is óvatosságra int 
Veresné dr. Bálint Márta, a Semmel-
weis Egyetem Dietetikai és Táplál-
kozástudományi Tanszékének do-
cense. „A hasnyálmirigy a zsírok, cuk-
rok, és fehérjék bontásához is termel en-
zimeket – a rémhírekkel ellentétben 
ezeket az emberi szervezet képes meg-

sok növényi fehérjét fogyasztanak, a 
táplálék állati fehérje-szintje viszont 
nagyon alacsony. A kurkumin-szerű 
plakkrombolók képesek a fehérjék közé 
beékelődve a láncok öszecsapzódását 
megakadályozni, gátolják a gyulladás 
kialakulását is.”

Innovatív	gasztronómia
Efféle fejlesztésekkel az Ecotrophelia 
Élelmiszer Innovációs versenyen is 
gyakran indulnak egyetemi hallga-
tók, de a megmérettetésen a kereske-
delmi potenciál mellett az ökológiai 
hatásokat is figyelembe kell venni. A 
nemzetközi rendezvénysorozat nyo-
mán 35 új termék jelent meg a pia-
con, pl. görög fagyasztott kolbász a 
tenger gyümölcsei melléktermékek-
ből, és francia magas fehérjetartalmú 
lencséből készült fasírt. 2013 leginno-
vatívabb ötletének az izlandi, tengeri 
uborkából készült instant leves bizo-
nyult. A 2014-es magyar verseny 
győztese a Budapesti Műszaki Egye-
tem csapata lett gyógynövényekkel 
ízesített joghurtjával.

Sebők András a magyar versenyt 
szervező cég vezetője a nyolcvanas 
évek elején, a Magyar Hűtőipari 
Vállalat fejlesztőrészlegénél dolgoz-
va szabadalmaztatta a gyorsfagyasz-
tott túrós és szilvalekváros derelyét, 
valamint a ribiszkezselés túrótortát. 
„A fejlesztések jelentős része a kényel-
met szolgálja, pl. a narancsos kacsa egy 
csomagban legyen fagyasztva, ilyen már 
van Angliában. A másik irányvonal az 
egészséget támogató élelmiszer. Azt gon-
dolom, hiába javul a technológia, az em-
bereknek mindig jobban fog ízleni a friss 
paradicsomn de persze a konyhában a 
feldolgozottnak is megvan a helye. Eu-
rópában mégis a legerősebb fejlesztési 
trend az élvezeti érték növelése. Tavaly 
például felmerült a jövő élelmiszeripari 
gyáráról rendezett konferencián, hogy 

Kaszinótojás franciasalátávalParadicsomsaláta
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akár a 3D-nyomtatást is lehetne hasz-
nálni a nagyon időigényes, kisszériában 
készülő különlegességeknél, mint ami-
lyen egy vékony ropogós mogyoróréteg 
egy tortában vagy a hús mandulakéreg-
gel való bevonásánál.” 

Hasonlóan kreatív ötleteken ala-
puló élelmiszereket vehetnek a vásár-
lók a Debreceni Egyetem I-boltjában. 
Prokisch József az Agrár-és Gazdálko-
dástudományok Centruma Bio- és 
Környezetenergetikai Intézetének 
docense lapunk kérdésére a legnép-
szerűbb termékeik között említette a 
joghurtban lévő probiotikus tejsavbak-
tériumok által előállított szelén 
nanogömböcskéket tartalmazó tej-
port és túrórudit. A szelén szintén 
antioxidáns hatású mikroelem, hiá-
nyában többek között szívizomgyul-
ladás és pajzsmirigy-alulműködés lép 
fel. Króm-pikolináttal is több termé-
ket dúsítanak, amelyben a pikolinsav 
a nikotinsav egyik izomerje. A ko-
rábban alkalmazott króm-kloriddal 
szemben az így kötött króm jobban 
felszívódik, majd az inzulinhoz kö-
tődve annak működését támogatja. 
A puffasztott cirok szintén keresett 
termék, a gluténmentes cirokliszt pe-
dig tavalyi fejlesztés. Jelenleg is kidol-
gozás alatt áll az az eljárás, amivel a 
kismamák anyatejükből pro bio ti kus 
joghurtot készíthetnek.

A holland Wageningenben nyár 
elején rendezett Feed the World 
konferencián többek között a ro-
varokkal kiegészített állati takar-
mányozás lehetőségeit vitatták 
meg a résztvevők. Azzal ugyanis 
mindenki tisztában van, hogy hiá-
ba fordított az unió 3 millió eurót 
a rovaralapú élelmiszerek kutatá-
sára az elmúlt két évben, a konti-
nens lakossága nem lelkesedik a 
hangya-raguért. „Sáskák helyett a ma-
gyar kultúrkörbe jobban illeszkedő gabo-

nanövényekkel kell kísérletezni, mivel 
ezek rövidebb távon hajtanak gazdasá-
gi hasznot” – mondta Prokisch József. 
A hagyományos fajták és élelmisze-
rek népszerűsége mellett sem lehet 
szó nélkül elmenni. A gasztronómi-
ai lapok és műsorok is leginkább 
ezeket népszerűsítik, de tavaly az 
Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 
konferenciát is rendezett, az olyan 
rég elfeledett gabonanövények ter-
mesztésével összefüggő kutatások-
ról, mint a hajdina vagy a köles.

Ezzel szemben a hagyományokkal 
talán leginkább szakító irányzat a 
molekuláris gasztronómia, amely a 
miniatűr adagokba zárt intenzív 
ízélmény művészete. Bármennyire 
finom, nem várható, hogy néhány 
éven belül a közétkeztetésben is el-
terjedjen az a fürjtojás méretű alga-
kapszulába zárt baileys, amelyet Ke-
resztes Ferenc bártender készített egy 
gasztro-show alkalmával. „A mole-
kuláris gasztronómia lényege a megszo-
kott halmazállapot megváltoztatása, 
hogy becsapjuk a szemet és az agyat. Az 
a cél, hogy az ízlelőbimbók számára 
szokatlan élvezetet nyújtsunk, ezt pél-
dául úgy érjük el, hogy ecetes lében ko-
csonyásított lilahagyma-dzsemet töltöt-
tünk a koktélparadicsomba, és nem ösz-
szekeverve tálaljuk, mint a hagyomá-
nyos paradicsomsalátában.” Efféle 
csalafintaságokért viszont nem 
muszáj a séfoktató cégek ritkán 
meghirdetett alkalmaira várni. A 
gasztronómia jövője láthatóan leg-
alább olyan sok lehetőséget rejt, 
mint egy karácsonyi menüsor. Az 
ünnepek alatt pedig bárki kipró-
bálhat egy falatnyi élvezetet, elég 
ha kiválasztja a karácsonyfáról a szá-
mára kedves ízű, garantáltan nano-
technológia és GM-mentes töltött 
szaloncukrot. 

kőVÁGÓ AnGÉLA

ÉT-ETOLÓGIA

Világító	rejtély

Néhány éve egy természetfotós 
zölden fénylő pontokra lett fi-
gyelmes a perui esőerdő egyik 
partfalában. Idén rovarszakér-
tőkkel tért vissza, hogy kiderül-
jön, honnan származik a fény. 

Sokféle élőlény világít, több-
nyire a luciferin nevű pigment oxidáci-
ója révén. A rovarok közül közismer-
tek a szentjánosbogár-félék, amik a 
szaporodási partnert hívogatják fény-
jelekkel. Tőlük függetlenül a parázsbo-
garak lárváinak és nős-
tényeinek is van világí-
tószervük. Utóbbiaknál 
nyugodt körülmények 
között csak a fejen ta-
lálható két vörös pont 
világít, de ha megza-
varják őket, a testen vé-
gighúzódó tizenegy pár 
zöld pont is felvillan. A 
hengeres lárvák ilyen-
kor úgy festenek, mint 
egy vonat, ezért angol 
nyelvterületen vonat-
kukacnak is hívják 
őket. A fényjelenség valószínűleg arra 
szolgál, hogy elriassza a ragadozókat. 
Mások, például a termeszvárak falában 
élő pattanóbogarak lárvái a zsákmány 
csalogatására használnak fényt. A lár-
vák olyan falánkak, hogy egy perc alatt 
akár nyolc termeszt is bekebeleznek.

Valószínűleg pattanóbogár-lárvák 
ülnek a perui földbe fúrt járatokban is. 
A lárvák csak a fejükkel kukucskálnak 
ki a járatokból, és tágra nyitott száj-
szervvel várják gyanútlan, a fény által 
odacsalt áldozataikat. Egyelőre nem si-
került azonosítani, hogy a tízezer 
pattanóbogárfaj közül melyikhez tar-
toznak. A kutatók egyelőre abban bíz-
nak, hogy az interneten közzétett fo-
tók alapján segítséget kapnak a megha-
tározáshoz. Ha ez nem sikerül, mole-
kuláris vizsgálatok következnek. 

Ha a most felfedezett rovar kiléte 
még nem is egyértelmű, az viszont 
igen, hogy az amazonasi esőerdő még 
a XXI. században is komoly meglepe-
téseket tartogat a kutatóknak.

kUBinYi enikő

Nógrádi töltött vagdalthús (A SZERZP FELVÉTELEI)
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Januárban, a téli napfordulón túljutva már 

ugyan hosszabbodnak a nappalok, ez a 

változás azonban kezdetben még igen 

lassú. A hónap közepén este hat óra 

tájékán beköszönt a teljes sötétség. 

Nézzük, milyennek látjuk az eget 

január 15-én este 21 órakor!

NYugaton már viszonylag alacsonyan látjuk 
a Pegazus csillagkép nagy négyszögét, 

melynek bal felsR csillagából indul ki az Androméda 
három csillagból álló íve. A középsR felett kereshet-
jük az Androméda-galaxis halvány foltját. Ez a gala-
xis tRlünk 2,4 millió fényév távolságban van, igazán 
sötét helyrRl szabad szemmel is megpillanthatjuk. A 
Pegazus és az Androméda alatt van a halvány csillagok 
alkotta, nagy terület` Halak csillagkép. Az Androméda 
alatt találjuk az apró Háromszög és Kos csillagképeket. A 
Halak alatt helyezkedik el a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog 

A csillagos égbolt képe 2015. január 15-én 21 órakor

az Eridánusz, legfényesebb csillaga sajnos hazánkból sohasem 
látható. Magasan jár már a téli égbolt egyik legszebb csillagképe, 
az Orion, melynek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját köny-
ny` észrevenni a déli látóhatár felett. Közepén helyezkedik el a 
három egyvonalban álló csillag alkotta „öve”, picivel ez alatt pedig 
a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen szabad szemmel is megfigyel-

hetR. Ez egy csillagközi gáz- és porfelhR, 
amelyben napjainkban is születnek csilla-
gok. Távolsága 1300 fényév. Az Orion övét 
jobbra meghosszabbítva a Bikát találjuk. 
Ennek legfényesebb csillaga a narancsos 
szín` Aldebaran, melyet a régi magyarok 

„Bujdosók Lámpásának” neveztek. Körülötte helyezkednek el V alak-
ban a Hyadok nev` közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól 
északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy 
parányi szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) nyílt csil-
laghalmaza. Az Orion övének vonalát a másik irányban követve 
(bal kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi égbolt legfényesebb csillagához 
jutunk. Ez a Nagy Kutya fRcsillaga. Mivel fényes és hazánkból nézve 
sosem emelkedik túl magasra, fénye általában jellegzetesen „pis-
log”, „sziporkázik”. Ezt a szcintillációnak nevezett jelenséget lég-
körünk folyton változó fénytörése okozza. A Szíriusz távolsága 8,6 
fényév, abszolút fényessége 23-szor akkora, mint a Napé. ÁtmérRje 
1,8-szer, tömege viszont 2,35-szor nagyobb, mint központi csilla-

A Szekeres csillagkép 

ábrázolása 

egy XIX. századi 

illusztráción



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/1   11

gunké. Délkelet felé látszik a Procyon, a 
Kis Kutya csillagkép legfényesebb csil-
laga, felette az Ikrek két legfényesebb 
csillaga: a Castor és a Pollux. Jelenleg a 
Jupiter is az Ikrek csillagképben figyelhetR 
meg. Szabad szemmel igen fényes csil-
lagnak t`nik, nem téveszthetR el. Már kis 
távcsRben is megpillanthatjuk négy nagy 

holdját, amelyeket Galileo Galilei fede-
zett fel 400 évvel ezelRtt. Mozgásukat 
a bolygó körül már egy éjszaka során 
is megfigyelhetjük. Fejünk felett a 
Szekeres ötszög alakú csillagképe, 
legfényesebb csillaga a Capella. 
Mezopotámiában ezt a csillagké-
pet kocsihajtónak képzelték. A 
legkorábbi idRktRl úgy ábrázolták, 
hogy kecskét vagy kecskegidákat 
dajkál az ölében. KésRbb azt tar-
tották, hogy ez az Amalthea nev` 
kecske, amely a görög mítoszban 

Zeuszt táplálta tejével. A Szekeres 
és a Kassziopeia között a Perzeuszt 

találjuk. Az IkrektRl keletre már felkelt a 
Rák halvány csillagképe és néhány fok-

kal a keleti látóhatár felett már az Oroszlán 
legfényesebb csillagát, a Regulust is meg-
pillanthatjuk.

A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy 
Göncölt vagy Göncölszekeret (amely a 
Nagy Medve – Ursa Major csillagkép leg-
fényesebb 7 csillagából áll) most az észak-
keleti horizont felett alacsonyan láthatjuk, 
rúdja a horizont felé konyul. Az égbolton 
még jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes 
csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban már csillag-
térképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.

A Merkúr a hónap közepétRl kereshetR az esti délnyugati ég alján. 
Láthatósága fokozatosan javul, a hónap végén már több mint más-
fél órával nyugszik a Nap után. 31-én legnagyobb keleti kitérésben 
van, idei egyik legjobb esti láthatóságát adva. A Vénusz a hónap 
elején még kereshetR az esti nyugati égen, 1-jén másfél órával 
nyugszik a Nap után. Láthatósága azonban gyorsan romlik, 11-én 
már alsó együttállásban van a Nappal. Fényessége -4,3 magnitúdó 

körüli. A Mars éjfél után kel, a hajnali órákban látható a keleti égen. 
Fényessége 0,8 magnitúdóról 0,3 magnitúdóra növekszik. A Jupiter 
egész éjszaka felt`nRen látszik az Ikrek csillagképben, magasan 
a téli égen. Fényessége -2,6 magnitúdó. A Szaturnusz a Mérleg 
csillagképben tartózkodik. Kora hajnalban kel, alacsonyan látszik 
a hajnali délkeleti ég alján. Fényessége 0,6 magnitúdó. Az Uránusz 
az éjszaka elsR felében figyelhetR meg a Halak csillagképben, éjfél 
elRtt nyugszik, a Neptunusz a hónap elsR felében még kereshetR az 
esti szürkületben a VízöntRben.

30 évvel ez elRtt, 1985. január 8-án indították a Halley-üstökös 
megfigyelésére a japán Sakigake-`rszondát Kagosima `rköz-
pontjából. Az üstököst 1986 márciusában közelítette meg leg-
jobban, mintegy 7 millió kilométerre. A 76 évenként napközelbe 
kerülR Halley-üstökös vizsgálatát azonban nem bízták egyetlen 
`rszondára, mindjárt ötöt is küldtek a ritkán kínálkozó lehetRsé-
get kihasználva. A februári perihélium-átmenet (napközelpont-
átmenet) után márciusban tehát öt `rszonda vizsgálta a Halley-
üstököst, ebbRl két japán (a Sakigake és a Suisei) és két szovjet  
(a VEGA-1 és VEGA-2) szonda, valamint az Európai _rügynökség 
(ESA) Giotto nev` `rszondája. A VEGA-1 8900, a VEGA-2 8000, 
míg a Giotto 600 kilométerre közelítette meg az üstökös magját. A 
mérések szerint a mag fRként vízjégbRl áll, 53 óránként fordul meg 
a tengelye körül, és vékony, sötét kéreg borítja. A fényvisszaverR 
képessége (albedója) csupán 2 százalék. A Halley-üstökös legkö-
zelebb 2061 júliusában látogat meg bennünket!

Lőrincz Henrik

A japán Sakigake-_rszonda 
útban a Halley felé

A Giotto-szonda által készített kép a Halley-üstökös magjáról 1986 márciusában

A Vega _rszondák 
is megközelítették 

a Halley-t
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– Igen, ez jó kérdés. Ezt kezdtük el 
vizsgálni Csata Enikő és Báthori 
Ferenc PhD hallgatókkal és néhány 
szakdolgozóval egy Marie Curie és 
egy Bolyai ösztöndíj támogatásával. 
Most egyelőre úgy látjuk, hogy 
egyaránt szó lehet szimbiózisról és 
parazitizmusról is. Van ugyan egy 
vizsgálatunk, és egyéb kollégák 
vizsgálata is azt mutatja, hogy a 
hangyák túlélése a gomba hatására 
valamelyest csökken. Egy kísérle-
tünk során például nem adtunk in-
ni a hangyáknak, és megnéztük, 
hogy mennyi idő alatt pusztulnak 
el.
– Etikai szempontból nem aggályos 
egy ilyen kísérlet?
– Jogi szempontokból nem, de ez 
azért egy nehéz döntés volt, mert 
alapvetően amiatt kutatunk han-
gyákat, mert szeretjük őket. Ilyen-
kor azzal próbáljuk nyugtatni a lel-
kiismeretünket, hogy egy-egy han-
gyakolóniából mint genetikailag 
rokon egyedekből álló „szuperor-
ganizmusból”, csak nagyon kevés 
egyedet veszünk ki, így magát a 
kolóniát számottevően nem bánt-
juk. Ez hasonló a vérvételhez, ahol 
egy kísérlet érdekében magát az or-
ganizmust nem bántjuk számotte-
vően, de a sejtjeiből valamennyit el-

pusztítunk. Persze attól még nem jó 
érzés végignézni, ahogy a kiszára-
dás miatt egyre kevésbé mozognak 
a hangyák. Aki azért megy bioló-
gusnak, mert szereti az állatokat, 
sokszor szembesül hasonló helyze-
tekkel, így például talajcsapdázás-
kor és fénycsapdázáskor is.
– Mi lett a kísérlet eredménye?
– A szomjazó fertőzött egyedek 
előbb pusztulnak el, mint a szomja-
zó nem fertőzött társaik. Viszont 
kérdés, hogy a természetben, ahol a 
hangyák le tudnak ásni a nedvesebb 
talajrétegekbe, van-e gyakorlati je-
lentősége ennek a jelenségnek. 
Ugyanakkor felmerült bennünk 
egy másik kérdés, hogy akár pozi-
tív hatása is lehet ennek a gombá-
nak a hangya túlélésére bizonyos 
körülmények között.
– Miért?
– A gombafaj főleg nedvesebb réte-
ken fertőz, bár a Myrmica scabrinodis, 
mint potenciális hangyagazda, szá-
razabb területeken is gyakori. Le-
het, hogy ennek hátterében az áll, 
hogy a gombának szüksége van er-
re a nedvesebb közegre. Ugyanak-
kor felvetettük, hogy akár az is 
megeshet, hogy a hangyák számára 
a nedvesebb területeken előnyösebb 
a gomba jelenléte és ezért ott job-

– Melyik hangyafajjal foglalkozik? 
Milyen felfedezést tett ezzel a fajjal 
kapcsolatban?
– Myrmica fajokat, magyarul két-
bütykös vöröshangyákat kutatok, 
közülük behatóbban a Myrmica 
scabrinodis-t. Eredetileg a Maculinea 
hangyaboglárka lepkékkel foglal-
koztam, amelyek hernyói Myrmica 
bolyokban fejlődnek. Róluk írtam 
a doktori disszertációmat. Ezen te-
repi kutatásaim közben vettem ész-
re, hogy vannak „szőrösebb” han-
gyák, melyeken mikroszkóp alatt 
jól látható volt, hogy nem szőrrel, 
hanem valószínűleg gombával van 
dolgom. Utánajártam a dolognak és 
kiderült, hogy a gombát Rickia 
wasmannii-nak hívják, a Laboulbeniales-
ekhez tartozik – ez egy ismert gomba-
csoport. Felfedezésem nyomán Ma-
gyarországra és Romániára is új 
fajként került elő ez a gombafaj. Az 
tűnt fel, hogy nagyon jól eléldegél-
nek a hangyák ezzel a gombával, 
éveken keresztül teljesen jól meg-
vannak, pedig arányaiban nagy ter-
het kellene, hogy jelentsen ez a vas-
tag „szőrzet”. 
– Felmerül a kérdés, hogy a han-
gyát károsító parazitizmusról, vagy 
pedig kölcsönösen előnyös szimbió-
zisról van szó?

I N T E R J Ú  TA R TA L LY  A N D R Á S S A L
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HANGYÁKON ÉLP GOMBÁK
A	mindkét	félnek	elWnyös	együttélés	és	a	parazitizmus	között	
néha	nagyon	vékony	a	határvonal.	Tartally	András	a	Debreceni	
Egyetem	Evolúciós	Állattani	és	Humánbiológiai	Tanszékének	
adjunktusa	több,	mint	száz	évvel	a	 leírása	után	talált	meg	
Magyarországon	új	fajként	egy	hangyákon	élW	gombát,	amely	
szWrszálakhoz	 hasonlatos	 módon	 fedi	 be	 a	 hangyákat.	
Kiderült,	hogy	a	gombával	fertWzött	egyedek	kevésbé	bírják	
a	 szomjazást.	De	 vajon	melyik	 „kategóriába”	 tartozik	ez	a	

gomba-rovar	kapcsolat?	
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egyedek is általában erősen fertő-
zöttek: nem csak egy-egy szál nő 
rajtuk, hanem gyakran sok száz. 
Így a hangyákból jól lehet a kísérle-
tekhez nagy mennyiségű, különbö-
ző mértékben fertőzött, de rokon 
egyedet gyűjteni. Mindezért a han-
gyák nagyon jó modellorganizmu-
sok lehetnek az olyan kérdések meg-
válaszolására, hogy a Laboulbeniales 
gombák milyen kapcsolatban lehet-
nek a gazdáikkal. Itt hangsúlyoz-
nom kell, hogy nem csak a Rickia 
wasmannii-Myrmica scabrinodis, ha-
nem általában a Laboulbeniales-
gazda kapcsolatokról is minimáli-
sak az ismereteink.
– Hogyan gyűjtik a hangyákat?
– Tudok egy-két élőhelyet, ahol 
vannak fertőzött kolóniák, onnan 
kiássuk a kolóniának egy részét, 
majd úgynevezett rovarszippantó-
val gyűjtjük össze a szükséges 
mennyiségű hangyát. Ez egy 
többkirálynős hangyafaj. Ügyelünk 
arra, hogy mindig hagyjunk ott elég 
királynőt és dolgozót, és ne pusztít-
suk onnan ki se a gombát, se a han-
gyát és az esetleges egyéb érdekes 
hangyavendég fajokat, mint a 
Maculiea boglárkalepkék hernyóit, 
vagy a Microdon myrmicae zengőlégy 
lárváit. Aztán laborban, úgyneve-
zett formikáriumokban (mestersé-
ges hangyafészkekben) helyezzük el 
őket – ezek a fészkek betonból ké-
szülnek. Ott etetjük őket tenyésztett 
csótánnyal és mézes vízzel.

BAJOMI BÁLINT

akkor pontosan honnan? 
Senki nem tudja még ezekre 
a kérdésekre a választ, ami-
ket mi most boncolgatunk. 
Eddig erről a gombáról leg-
inkább csak leíró jellegű cik-
kek jelentek meg, melyek je-
lentik a fajt egy-egy újabb 
országból.
– Mikor írták le először a gom-
bát?
– 1899-ben. Utána alig ku-
tatták. Viszont például boga-
rakról és legyekről jól ismer-
tek egyéb Laboulbeniales fa-
jok is. Például munkatársam, 
Pfliegler Walter, nemrégiben 
találta meg hazánkra új faj-
ként a Harlekin-katicán a 

Hesperomyces virescens nevű fajt.
– Ismertek más hangyákat fertőző 
Laboulbeniales fajok is?
– A világon összesen hat, Európá-
ból négy ilyen gombafaj ismert. Bá-
thori Ferenc most találta meg a Ma-
gyar Természettudományi Múze-
um Állattárának gyűjteményében a 
Camponotus aethiops lóhangya fajról 
a Kárpát-medencére új Laboulbenia 
camponoti nevű gombát, melynek 
eddig csak néhány lelőhelye volt is-
mert Indiától Spanyolországig.
– Miért a hangyákon élő Rickia 
wasmannii-t kutatják behatóbban?
– Egyrészt egy kolóniában magas a 
fertőzött hangyák száma, mert a 
hangyák kapcsolatban vannak egy-
mással, oda-vissza fertőzik egy-
mást. Másrészt az adott hangya-

ban megtűrik magukon és egymá-
son (a hangyák sokat tisztítják ma-
gukat és egymást és eközben felte-
hetően könnyedén eltávolíthatnák 
akár a gombát is). Ennek az lehet a 
gyakorlati jelentősége, hogy a gom-
ba időszakos vízborítás idején egy 
védő légburok képződését segítheti 
az általa létrehozott „szőrréteg” se-
gítségével. Nemrégiben kezdtük el 
kutatni ezt a kérdést.
– Milyen további kísérleteket vé-
geztek?
– Megnéztük például, hogy meny-
nyi ideig isznak 12 óra szomjazta-
tás után a fertőzött és a nem fertő-
zött hangyák. A fentiek után nem 
meglepő módon az jött ki, hogy a 
fertőzött hangyák tovább isznak. 

Magyarul az biztos, hogy a han-
gyagazda vízháztartását valami-
lyen módon módosítja ez a gomba-
faj. Egy további érdekesség: Johan 
Billen, Xavier Espadaler és Simon 
Tragust külföldi kollégákkal 
együttműködve megnéztük, hogy 
a gomba vajon mennyire nőhet be-
le a hangyagazdába. Az elektron-
mikroszkópos és fénymikroszkó-
pos vizsgálatok során, főleg met-
szetek készítésével derült ki, hogy 
a kitinkutikulát (kültakarót) nem 
töri át a gomba. Igazából csak „ül” 
a hangyán. Itt merülnek fel a nagy 
megválaszolatlan kérdések. Vajon 
mit és hogyan „ehetnek” ezek a 
gombák? Vonnak-e el egyáltalán 
tápanyagot a gazdától? Ha nem a 
gazdától szerzik a tápanyagokat, 

Rickia wasmannii gombával fertQzött 
Myrmica scabrinodis dolgozó
 (PFLIEGLER WALTER FELVÉTELE)

Rickia wasmannii egyedek

 (PFLIEGLER WALTER FELVÉTELE)
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kolából kikerülő fiatalok nagy 
többsége tisztában van vele, hogy a 
rendszeres testmozgás, testedzés jóté-
kony hatásokat fejt ki a szervezetre. 
Abban azonban komoly lemaradá-
sunk van, hogy ezek az ismeretek 
rendszerezetten, az egészségmagatar-
tást döntés szinten befolyásolni képes 
szokásrendszerré váljanak. Visszatérve 
a kérdésre, azt mondhatom, hogy re-
mélhetően gyermekközpontúbbá, sze-
rethetőbbé, élményszerűbbé válik test-
nevelésünk. 
– Mit jelent a gyermekközpontúság és 
az élményszerűség a testnevelésben? 
– A kérdést onnan közelíteném meg, 
hogy mit jelent ennek az ellenkezője, 
hogyan is működik a tradicionális test-
nevelés. A hagyományos testnevelés-

ben a tanár diktál mindent. Meg-
mondja, hogy mit, hogyan, hányszor, 
kivel kell megcsinálni. A diákoknak 
minimális döntéslehetőségük van a sa-
ját tanulási folyamatukkal kapcsolat-
ban. Ennél talán még érzékenyebb 
probléma, hogy tipikusan kiemeli az 
ügyesebb, érettebb, dominánsabb gye-
rekeket, és nem igazán foglalkozik, sőt 
kifejezetten leszakítja a kevésbé ügyes, 
valamilyen testalkati nehézséggel küz-
dő tanulókat. Általában mindenkitől 
ugyanazt várja el, s ezt az osztályzási 
szokások hűen tükrözik. Ha minden-
kitől ugyanazt, ugyanolyan minőség-
gel várjuk el, akkor mindig csak a leg-
jobbak, a legügyesebbek, a legéretteb-
bek lehetnek sikeresek, szerezhetnek jó 
jegyet. A többiek szinte állandó ku-

A TESTNEVELÉS 
MEGÚJULÁSA

2013	 szeptemberétWl	 alaposan	 megváltozott	
az	 iskolai	 testnevelés.	 A	 változásokról	 Csányi	
Tamás	 testnevelW	 tanár,	 az	 Eötvös	 Loránd	
Tudományegyetem	Tanító-	és	ÓvóképzW	Karának	
adjunktusa	 írt	 kérdés-felelet	 formájában.

2.
rész

– Miben más 2013 szep tem-
be rétől az iskolai testnevelés? 
– A kerettantervi munkacso-

port több hónapos fejlesztőmunka 
eredményeképpen dolgozta ki a test-
nevelés új kerettantervét. Ebben a tan-
tervi koncepcióban számos olyan do-
log jelenik meg, amely korábban nem 
volt hangsúlyos a testnevelésben. A 
NAT testnevelés és sport műveltségte-
rület tartalmai is jelentősen megújul-
tak. A hagyományos sportági képzésre 
épülő testnevelésünk ez alapján talán 
elindulhat abba az irányba, amely a 
testi egészség mellett a pszichés és szo-
ciális fejlesztést, valamint a testneve-
léshez és sporthoz kapcsolódó (kogni-
tív) ismeretrendszer megerősítését je-
lenti. Tapasztalatom szerint ma az is-
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darcélményben részesülnek.
A gyermekközpontúság ezek alapján 

röviden azt jelenti, hogy a pedagógus 
nem vezérli a tanulási folyamatot, ha-
nem – lehetőség szerint – sokkal in-
kább partnerként, segítőként, szabályo-
zóként lép fel. Nagyon sokat kérdez, 
problémákat tár a diákjai elé, amelyek-
re a diákoknak kell a válaszokat, helyes 
megoldásokat megtalálniuk. A tanuló-
központúság ott is tetten érhető, hogy 
a pedagógus keresi és megteremti az 
osztálya különböző adottságú cso-
portjai számára megfelelő, motivált 
tanulási környezetet. A döntéslehető-
ség a tanórákon, az ügyességi szint-
hez igazodó mozgásos feladatok, a 
változatos eszközhasználat, a kihívást 
jelentő, eltérő nehézségű gyakorlatok 
mind ezt segítik. 

M árpedig ahhoz, hogy ne csak az 
ügyes és sportoló gyerekek érezzék ma-
gukat kompetensnek a testnevelésben, 
ne csak ők tudják megcsinálni a felada-
tokat, differenciálásra épülő, fejlettség-
központú pedagógiai szemléletre és 
módszertanra van szükség. A XXI. 
század testnevelése szinte kényszeríti a 
gyerekeket arra, hogy rendszeresen 
együttműködjenek, segítsék egymást, 
kreatívak legyenek, valamint kom-
munikáljanak egymással és a peda-
gógussal. A fejlettségközpontú (vagy 
fejlődésközpontú) testnevelés diffe-
renciált helyzeteket teremt, ahol 
minden gyermek alapvetően sikeres, 
s ezen keresztül boldog lehet, mi-
közben mozog. Ezt a rendszert 
röviden DAPE (Developmental ly 
Appropriate Physical Education) 
testnevelésnek hívjuk.
– Hogyan lehet élményszerűvé tenni a 
tanórákat?
– Sokan sajnos félreértik és azt gondol-
ják, hogy csak a játékoktól lehet él-
ményszerű a testnevelés. Aki sokat ját-
szik, az jól csinálja, aki nem, az nem. 
Nos, én a magam részéről ezzel nem 
értek egyet. Rengeteg olyan tradicio-
nális testnevelési játékunk van, amely 
agresszív, a társak elnyomására épül, 
ahol a kevésbé ügyes gyerekek nem 
tudnak sikeresek lenni. Vagyis egy já-
tékkal éppúgy tehetünk rosszat is, mint 
jót. Csak két példát említek. A végleg 
kiesős fogójátékokban azok a gyerekek 
játsszák a legkevesebbet, akiknek 
egyébként a legtöbb időt kellene fej-

lesztéssel töltenie. Szinte kizárólag az 
érett, domináns, erős gyerekek tudnak 
győzni, sikeresek lenni. Ha valaki ál-
landóan ilyen játékokat játszat, logikus, 
hogy legalább a fél osztályt (a kevésbé 
ügyeseket) állandó kudarcba és negatív 
élmények sokaságába kényszeríti. Ezen 
pedig éppen pedagógiai módszerekkel 
lehet segíteni. Az egyik módszertani 
törekvésünk tehát, hogy a végleg ki-
esős játékokat kicseréljük olyanokra, 
amelyekben minden gyermek közel 
azonos játéklehetőséget kap.

A másik példám az óra eleji 5–10 per-
ces bemelegítő futás. Azt tanultuk a 
tanárképzésünk során, hogy ennek 
rendszeres alkalmazása megfelelő. De 
vajon a sokszor nyomasztó, monoton 
körbe-körbe futás közben mit tanul-
nak a gyerekek? Nem sokat. Meg tud-
juk-e oldani játékosabban, oly módon, 
hogy közben ne csak élettani hatást 
váltsunk ki, és hogy a gyerekek ne 
utálják meg a tizedik ilyen alkalom 
után a futást?  A válasz természetesen 
az, hogy igen. A testnevelésórának az 
első pillanattól érdekesnek, sokszínű-
nek kell lennie. Ha nem ilyen, a diák 
– különösen, ha kisiskolás – gyorsan 
elveszíti az érdeklődését, motivációját.
– Ha jól értem, akkor az él mény-
sze rű ség nek szoros kapcsolata van a 
motivációval?
– Igen! Az élményszerűség valójában 
tehát azt jelenti, hogy a diák olyan test-
nevelési közegbe kerül, ahol a próbál-
kozásai nagyrészt sikeresek az ügyessé-

gi szinttől viszonylag függetlenül. Elér-
hető, teljesíthető kihívásokat tartalmaz 
minden gyermek számára. Ahol nem 
szimpla fizikai edzés zajlik, hanem va-
lódi testnevelés-tanítás annak minden 
érzelmi, szociális és kognitív vetületé-
vel. Ahol biztonságban érzi magát a di-
ák fizikálisan és lelki értelemben egy-
aránt. Az élményszerűség változatos és 
színes eszközöket, rendszeres csoport-
munkát jelent, ahol nem az állandó 
mozgáshiba-keresés van a központban, 
hanem pozitív, megerősítő interakciók 
uralkodnak. Egyszóval, ha a diákok 
motiváltak a testnevelésórán, alig vár-
ják azokat, akkor valószínűleg megfe-
lelő módszereket alkalmazunk, és él-
ményszerzésre törekszünk. 
– Ön személy szerint milyen lé pé se ket 
tart fontosnak a testnevelés megúju-
lásában?

– Az első feladatunk, hogy a to-
vábbképzéseink és előadásaink mel-
lett minél előbb kézikönyveket, szak-
mai dvd-ket adjunk ki.  További fon-
tos feladatunk, hogy javaslatokat te-
gyünk a tanító- és testnevelő 
tanárképzések tartalmi igazítására. 
Már alakul egy olyan online, interne-
ten is elérhető szakmai-közösségi fe-
lület, amely mindannyiunk nagy se-
gítségére lehet a jövőben a gyakorlati 
munkában. Jelentős fejlesztés szüksé-
ges az iskolák eszközkészletének bő-
vítése és természetesen a tornaterem-
építés témakörében egyaránt.

CS. T.
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A 
Wolbachia nemzetségbe tar-
tozó baktériumok mesteri 
fokra fejlesztették manipu-

lációs képességeiket. Valószínűleg 
ennek köszönhető, hogy ők a legel-
terjedtebb sejten belül élő baktériu-
mok, melyek ma már gazdaszerve-
zeteik nélkül életképtelenek. A kü-
lönböző rovarfajok mintegy 65 száza-
lékát fertőzik, de más ízeltlábúakban, 

illetve fonalfér-
gekben is gyak-
ran előfordulnak. 
Felfedezésük két 
amerikai kutató, 
Marshall Hertig és 
Samuel Wolbach 
nevéhez fűző-
dik, akik dalos 
szúnyogok ivar-

szerveit tanulmányozva bukkantak 
rájuk.

Ezek a rendkívül érdekes élőlények 
a legutóbbi évtizedben igencsak fel-
hívták magukra a figyelmet széles 
körű előfordulásuknak, illetve a 
gazdaszervezetekre gyakorolt 
változatos hatásuknak köszön-
hetően, amely a reproduktív 
manipulációktól kezdve a 
gazdával kölcsönösen elő-
nyös kapcsolat kialakítá-
sáig terjed. Ráadásul a 
legújabb kutatások szerint 
jelentős szerepük lehet gaz-
daszervezeteik evolúciójában 
is. Mindezek mellett a külön-
böző betegségeket terjesztő vagy ép-
pen a kártevő ízeltlábúak elleni véde-
kezés terén is komoly potenciál rejlik 
bennük. 

Ivararány-eltolódás
A Wolbachiák képesek manipulálni 
gazdaszervezeteik szaporodási rend-
szerét, az eltérő törzsek ugyanakkor 
eltérő hatással lehetnek a különböző 

W O L B A C H I A - B A K T É R I U M O K  É S  G A Z D Á I K

A MANIPULÁCIÓ MESTEREI
SzületésünktWl	 fogva	mindannyiunkat	manipulálnak,	sWt	mi	magunk	 is	állandóan	 igyekszünk	saját	
elWnyünkre	befolyásolni	embertársainkat.	Ez	az	állandó	igyekezet	az	emberi	együttélés	egy	rendkívül	
fontos	eleme,	ugyanakkor	a	játszma	jóval	Wsibb	eredete	az	emberiségnél,	hiszen	már	a	mikroorganiz-

musok	szintjén	is	megjelenik.

gazdaszervezetekre. Valamennyi ha-
tás a nőstény utódok számának maxi-
malizálására irányul, hiszen leggyak-
rabban az anyai leszármazási vonalak 
útján adódnak tovább egyik generá-
cióból a másikba. Ilyen hatások a cito-
plazmás inkompatibilitás, a „male-
killing”, a feminizáció és a szűznem-
zés-indukció, s valamennyien a rep-
roduktív parazitizmus kategóriájába 
tartoznak.

A legelterjedtebb közülük a citoplaz-
más inkompatibilitás; ebben az esetben 
a fertőzött hímek nem képesek meg-
termékenyíteni a nem fertőzött vagy 
épp egy másik Wolbachia-törzzsel fer-
tőzött nőstényeket. A jelenség hátteré-
ben álló molekuláris mechanizmust 
részleteiben ugyan nem ismerjük, de 
több gazdaszervezet eseté-

ben is megfigyel-
ték, hogy az embrionális 

fejlődés korai szakaszában zajló sejtosz-
tódások során az anyai és apai eredetű 
kromoszómák fejlődése egymáshoz 
képest időben eltolódik, így az osztó-
dási folyamat nem tud rendeltetéssze-
rűen lezajlani.

A „male-killing” során a 
Wolbachiák elpusztítják a hím utó-
dokat, elsősorban az embrionális 
fejlődés időszakában, aminek kö-
szönhetően a túlélő nőstény utódok-

nak több táplálék jut. A jelenség 
ivararány-eltolódáshoz vezet, akár-
csak a feminizáció, vagyis a geneti-
kailag hím utódok funkcionális 
nőstényekké alakítása. Mindezt az 
ászkarákokban a hímek kialakulá-
sáért felelős androgén mirigy hor-
montermelésének befolyásolásán át 
valósítják meg, míg a lepkékben a 
kromoszómák szintjén avatkoznak 
bele az ivarmeghatározási rendszer 
működésébe.

A szűznemzés az ivaros nőstények 
öntermékenyítő szaporodását jelenti. 
A Wolbachiák az olyan fajok nősté-
nyeit képesek szűznemzéssel szapo-
rodásra kényszeríteni, amelyekre a 
haplodiploid öröklésmenet jellemző, 
ilyenek például a társas darazsak. E 
fajok esetében a megtermékenyítet-
len, haploid petékből hímek, a meg-

termékenyített, diploid petékből 
pedig nőstények jönnek létre. 
Wolbachiák hatására azonban a 
megtermékenyítetlen petékből 
is nőstények alakulnak ki.

Kibékíthetetlen	ellentét
A Wolbachiák által okozott cito-
plazmás inkompatibilitás az anyai 
ágon öröklődő genetikai elemek – 
így a mitokondriális DNS (mtDNS) 
– adott típusának elterjedését okoz-
za. Ha egy fertőzött nőstény beván-
dorol egy fertőzésmentes populáció-
ba, és ott szaporodik, akkor az utó-
dai nagy valószínűséggel mind fer-
tőzöttek lesznek, az általa hordozott 
mtDNS-variáns pedig egyre inkább 
elterjedtté válik, mivel a fertőzött 
hím utódok a citoplazmás inkompa-
tibilitás révén biztosítják, hogy a po-
pulációban jelen levő többi, fertőzés-
mentes nőstény ne tudjon szaporod-
ni. Ennek következtében tehát a 
mtDNS egyetlen variánsa dúsul fel a 
populációban, vagyis az adott popu-

Az OTKA-ÉT cikkpályázat 
megosztott III. helyezettje  

K 109223 PUB-I 114496

Wolbachiák egy 

rovarsejtben



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/1   17

hogy egy faj látszólag több fajnak 
tűnik azáltal, hogy az egyes populá-
ciók különböző Wolbachia-törzseket 
tartanak fenn, elvezetve a „két bár-
kód – egy faj jelenséghez”. A mocsá-
ri szénalepke észak-amerikai popu-
lációiban például két rendkívül elté-
rő mtDNS-változat van jelen, mind-
kettő speciális Wolbachia-fertőzéssel 
párosulva. Ellenben sem morfológiai 
jellemzőik, sem pedig a sejtmag 
DNS szekvenciái alapján nem lehet a 
két különböző mtDNS-típusú cso-
portot elkülöníteni.

Cikkünk főszereplői ugyanakkor 
természetvédelmi szempontból is 
rendkívül jelentősek a citoplazmás 
inkompatibilitás miatt. A boglárka-
lepkék egy észak-amerikai fajával 
kapcsolatos kutatás mutat rá arra, 
hogy a Wolbachia-fertőzések feltér-
képezése kulcsfontosságú a visszate-
lepítési programok megtervezése so-
rán. Abban az esetben ugyanis, ha 
nem megfelelően megválasztott 
(például nem ugyanazzal a törzzsel 
fertőzött) forráspopulációból telepí-
tünk be egyedeket a megmentésre 
szoruló célpopulációba, akkor a cito-
plazmás inkompatibilitáson keresz-
tül akár el is pusztíthatjuk azt.

Az	ember	szolgálatában
Az ízeltlábúakkal ellentétben a fo-
nalférgekben nem reproduktív pa-
razitaként vannak jelen, hanem 
endoszimbiontaként. Ha antibioti-
kumok segítségével kiirtjuk őket a 
férgekből, akkor azok életképtelen-

né vagy sterillé válnak. A fonalfér-
gek egy része más állatokban, illetve 
emberekben élősködik. Olyan súlyos 
betegségek kórokozóit találhatjuk 
meg köztük, mint a filariázis vagy a 
folyami vakság. Mint kiderült, a 
gazda férgekkel szembeni immun-
válaszát sokkal inkább a bennük élő 
Wolbachiák, semmint a parazita fér-
gek fehérjéi váltják ki. Éppen ezért 
a legújabb gyógymódok nem a fér-
gekre, hanem a bennük élő 
Wolbachiákra irányulnak, hiszen 
úgy tűnik, hogy a férgek léte egy-
értelműen függ a baktériumok je-
lenlététől.

A Wolbachiákban nagy potenciál 
rejlik a különböző betegségeket ter-
jesztő rovarokkal szembeni védeke-
zés szempontjából is, például a szú-
nyogok vagy legyek által terjesztett 
kórok esetében, mint amilyen a ví-
rus okozta dengue-láz. Ez a beteg-
ség akár életveszélyessé is válhat, vé-
dőoltás azonban nem létezik ellene. 

Ezért is vált fontossá különböző al-
ternatív védekezési lehetőségek ki-
dolgozása, amelyekben a Wolbachiá-
kat három különböző módon is 
használják. Egyrészt fertőzött híme-
ket engednek szabadon, amelyek a 
vad típusú, baktériummentes nősté-
nyekkel párzanak, de a citoplazmás 
inkompatibilitás miatt ezekből a pá-
rosodásokból nem keletkeznek utó-
dok. A fertőzött hímek ugyanakkor 
a többi hímtől elveszik a párosodás 
lehetőségét, így populációs szinten 
meggátolják az életképes utódok lét-

láció mtDNS-ének variabilitása je-
lentősen lecsökken, szélsőséges ese-
tekben lenullázódik.

A mtDNS szerkezetére a 
Wolbachiák kétféle hatást fejthet-
nek ki. Amennyiben különböző, 
egymással hibridizáló fajok hordoz-
zák ugyanazt a Wolbachia-törzset, 
akkor előfordulhat, hogy a két faj 
mtDNS-e nem fog különbözni 
egymástól. Ez komoly problémát 
jelent a molekuláris alapon történő 
fajmeghatározás során, amelyet ép-
pen a mtDNS egy speciális szakasza 
alapján lehet elvégezni. Ez a DNS-
szakasz gyakorlatilag egyfajta vo-
nalkód (bárkód), amelynek segítsé-
gével a fajokat oly módon lehet be-
azonosítani, mint ahogyan a bol-
tokban a pénztárgép speciális 
vonalkódok alapján ismeri fel az 
egyes termékeket. 

A Wolbachiáknak ez a mtDNS-
variánsokat homogenizáló hatása fi-
gyelhető meg két, ugyanazt a bakté-
riumtörzset hordozó afrikai lepkefaj 
esetében. Jóllehet ezek a fajok egyér-
telműen elkülöníthetők morfológia-
ilag és a sejtmagjuk DNS-e alapján, 
mégis egységesnek tűnnek a bár-
kódjuk, vagyis a mtDNS-ük szerint. 
Ezt nevezik „egy bárkód – két faj” 
jelenségnek.

Ugyanakkor ha egy fajon belül a 
különböző populációk különböző 
törzsekkel fertőzöttek, akkor az je-
lentősen megnövelheti a populációk 
között a mtDNS variabilitását. Azaz 
a Wolbachiák azt is előidézhetik, 

Citoplazmás inkompatibilitás

FertQzetlen
FertQzött

„Male-killing" Feminizáció Sz_znemzés-indukció

A Wolbachiák reproduktív parazitizmusának formái Werren és munkatársai (2008) nyomán
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A nagypettyes hangyaboglárka 
esetében felmerül a Wolbachiák ál-
tal okozott citoplazmás inkompati-
bilitás lehetősége. Ennek a fajnak 
ugyanis két eltérő formája fordul 
elő a Kárpát-medencében, amelyek 
rajzási periódusa időben eltolódik 
egymáshoz képest. Az elmúlt évek 
szisztematikus kutatásainak kö-
szönhetően kiderült, hogy a két 
forma gyakran egy élőhelyen belül 
is megtalálható. Azt is tudjuk, hogy 
a tavaszi és a nyári alak a mtDNS-
ük alapján nem különül el egymás-
tól, azonban morfológiailag jelen-
tős különbségek vannak köztük. 
Ugyanakkor valamennyi vizsgált 
egyed Wolbachiával fertőzöttnek 
bizonyult, így feltételezhető, hogy 
miattuk egységes a két forma 
mtDNS-e (lásd az „egy bárkód – 
két faj” jelenségnél leírtakat). Ép-
pen ezért molekuláris módszerek 
segítségével azt vizsgáljuk, hogy a 
két eltérő forma egyazon törzzsel 
fertőzött-e.

A hangyaboglárkák egész Európá-
ban veszélyeztetettek, illetve védet-
tek, ami nem csupán speciális élet-
módjuknak, hanem élőhelyeik be-
szűkülésének és feldarabolódásának 
is köszönhető. Esetükben többször 
végeztek már visszatelepítést, ezért 
nagyon fontos ismerni a bennük élő 
Wolbachia-törzseket, nehogy a cito-
plazmás inkompatibilitáson keresz-
tül kiirtsuk a megmentendő populá-
ciókat. Éppen emiatt kezdtük el 
részletesen feltérképezni az egyes 
Maculinea-fajokban megtalálható 
törzseket.

Vizsgálataink ugyanakkor a 
Wolbachiáknak nemcsak a célfajok-
ban előidézett hatásait hivatottak fel-
kutatni, hanem e baktériumokat mo-
dellszervezetként használva segíthet-
nek a mikrobiális szim bion táknak a 
gazdáikra gyakorolt evolúciós és 
ökológiai hatásaik megértésében.

BERECZKI JUDIT

rejöttét. Másrészt fertőzött nősté-
nyeket engednek szabadon, amelyek 
a baktériummentes hímekkel páro-
sodva fertőzött utódokat hoznak 
létre. Ez utóbbiak ellenállókká vál-
nak a patogénekkel szemben, és a ci-
toplazmás inkompatibilitás miatt 
egyre nagyobb számban lesznek je-
len az állományban. Harmadrészt az 
élettartamot lerövidítő törzsekkel 
fertőzött nőstényeket eresztenek 
szabadon, amelyeknek az utódai is 
mind hordozni fogják a fertőzést, 
így valamennyien csökkent élettar-
tamúak lesznek. Viszont csakis azok 
a nőstények terjesztik a betegséget, 
amelyek már több áldozat vérét is 
szívták, amire az említett rövidebb 
élethossz miatt kisebb lesz az esély. 

Idegenek	a	fészekben
Láthattuk, a Wolbachiák számos 
szempontból rendkívüli jelentőségű-
ek, ám sok tekintetben hiányosak a 
velük kapcsolatos ismereteink. Éppen 
emiatt kezdtük el vizsgálni a fertőzé-
sek gyakoriságát és hatásait egy kü-
lönleges életmódot folytató, Magyar-
országon is előforduló lepkecsoport, a 
hangyaboglárkák (Maculinea  spp.) 
esetében. Nőstényeik specifikus táp-
növényre rakják le petéiket, majd a 
kikelő lárvák kezdetben a tápnövény 
éretlen magvaival táplálkoznak. Ezt 
követően leereszkednek a talajra, ahol 
fullánkos vöröshangyák dolgozói 
adoptálják őket, így a továbbiakban 
azok fészkeiben fejlődnek.

A „kakukk-típusú” hangyaboglár-
kák hernyói a hangyalárvák viselke-
dését, illetve feromonjait utánozva a 
dolgozókkal tápláltatják magukat. 
A ragadozó típusú hangyaboglárkák 
ugyanakkor a fészekbe kerülve ma-
gukkal a hangyalárvákkal táplál-
koznak. A hernyók bábozódása szin-
tén a fészekben zajlik, majd a kikelt, 
de a szárnyukat még fel nem pum-
pált lepkék a fészek nyílásán át tá-
voznak.

Hangyaboglárkafajok. Balról jobbra: nagypettyes hangyaboglárka korai 

és késQi rajzású formája, szürkés hangyaboglárka két különbözQ tápnövényre petézQ alakja, 
vérf_ hangyaboglárka, zanótboglárka.

( BERECZKI JUDIT ÉS TÓTH JÁNOS PÁL FOTÓI)

KÖNYVSAROK

Nem sok tudósnak van 
olyan nagy neve, mint Ga-

lileo Galileinek. Bár négy és fél 
évszázada élt, de most is jel-
kép, szimbólum – elég csak ar-
ra gondolnunk, hogy a NASA 
nagy siker_ Galileo-szondája 
hány tudományos eredmény-
nyel büszkélkedhet, vagy arra, 
hogy az Európai Unió m_hol-
das navigációs rendszerét (a 
GPS európai megfelelQjét) is róla nevezték el. Vala-
hányszor távcsQbe nézünk, Q jut eszünkbe (vagy Qrá 
emlékeztetnek a csillagászok) – és tudományos mun-
kássága mellett annak megtagadása, a cenzúrával 
való harca és az a bizonyos „mégis mozog” is hozzá-
járul ahhoz, hogy „legendája” ma is elevenen él. David 
Wootton életrajzi könyve különös fi gyelemmel alapoz 
a tudós és tanítványai közti beszélgetéseket megörö-
kítQ forrásokra, és azokra a szövegekre, amelyek ese-
tében Galilei nem tartott attól, hogy egy nap idegen 
kézbe kerülhetnek. Így az általa kirajzolt Galiei-kép az 
itáliai mester új arcát mutatja meg az olvasóknak. (Az 
egek kémlelQje – Galileo Galilei élete. 2014. General 
Press Könyvkiadó,  488 oldal, 3990 Ft)

F izikusok, kémikusok, orvosbiológusok – össze-
sen 111-en, a szakterületük „krémje”, többnyire 

Nobel-díjasok  az interjúalanyai a Hargittai család be-
szélgetéseinek. S ez már egy esszenciája az eredeti-
leg hatkötetes interjúsorozatnak. Még az eredeti mo-
numentális munkából készítették a szerzQk ezt a válo-
gatást angol nyelven, amelyet azután lefordítottak 
nyelvünkre is. Száznál is több 
elmét – fQleg, ha azok külön-
legesek a javából – egy kötet-
ben szóra bírni már önmagá-
ban is fi zikai bravúr. Hát még 
ha azt vesszük, hogy sokuk 
m_velt tudományterülete 
még nem annyira ismert a 
köztudatban, valószín_leg 
egy-két évtized múlva „érik 
be”. Nem így a külön-külön 
meginterjúvolt Wattson és 
Crick felfedezése, a DNS kettQsspirál-szerkezete, 
mely mára kisiskolás tankönyvi anyaggá vált vagy 
Lauterbur és Mansfi eld felfedezésének, az MRI-nek 
köszönheti ma már sok beteg, hogy idQben felfedezik 
súlyos betegségüket.  Hatgittaiék mindenesetre jó ér-
zékkel ragadnak ki egy-egy részletet a tudósok olvas-
mányos, izgalmas bemutatásához.  (Különleges el-
mék – Találkozás 111 híres tudóssal. 2014.   Corvina 
Kiadó, 388 oldal, 3 990 Ft)
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A mai Ruandára, Tanzánia 
szárazföldi részére és Burun-
dira (összesen 995 000 km²) 

kiterjedő német gyarmat alapjait 
1884-ben Carl Peters vetette meg, aki 
a kor szokásai szerint a földet „szer-
ződésekkel” vásárolta meg a törzsfő-
nököktől és a szultánoktól. Így hama-
rosan 2500 km²-nyi terület tulajdo-
nosa lett. Ahol az ajándékok és a pénz 
nem segített, ott fegyverrel szerzett 
földet az általa alapított Német Gyar-
matosítási Társaság égisze alatt. A né-
met kormány pedig védlevélben ga-
rantálta a társaságnak, hogy a terüle-
ten protektorátust hozhat létre. 

1886. október 29-én Németország és 
Nagy-Britannia megállapodott kelet-

afrikai érdekszféráik elhatárolásáról. 
Ebben elismerték Zanzibár szuvereni-
tását és a szultán egy 10 mérföld mély-
ségű szárazföldi területet kapott. A bri-
tek közbenjártak a szultánnál: egyez-
zen bele, hogy Dar es-Salaam és Pan-
gani kikötőinek igazgatása a Német 
Kelet-Afrikai Társasághoz (DOAG) 
kerüljön, mivel a szárazföldi szerzemé-
nyek a tengerhez való kijutás nélkül 
csak korlátozott értékűek voltak. 1887-
ben Peters szerződést kötött a szultán-
nal: a DOAG átvette a zanzibári szá-
razföldi terület igazgatását s egyéves 
bérleti díj fejében a szultán nevében 
tengerparti vámokat állapíthatott meg. 

1888-ban azonban a szerződés életbe 
lépése ellen kitört a Bushiri-felkelés, s 
összeomlott a DOAG. A felkelést a né-
met tengerészgyalogosok verték le. A 
fej- és kunyhóadó bevezetése miatt pe-
dig a maji-maji felkelés tört ki (1905–
1907), amelynek véres leverése kb. 
75 000 bennszülött életét követelte.

Az afrikai hadszíntér 
1914 nyarán, az első világháború kitö-
résekor a brit hadvezetés Német Kelet-
Afrikát nem elszigetelt, védtelen gyar-
matnak, hanem afrikai gyarmatai (fő-
ként Brit Kelet-Afrika), s az Indiai-
óceán hajózási útvonalai fenyegetésének 
tekintette. Ezért azonnali csapásmérés-
ben gondolkodtak. Londonban a 
Committee of Imperial Defence 1914. au-
gusztus 5-én elhatározta, hogy az afri-
kai német gyarmatokat elfoglalják. 

Főleg Nagy-Britanniának volt fontos 
az európai hadműveletek kiterjesztése 
Afrikára: a Szuezi-csatorna védelmére, 
a német flottabázisok és szikratávíró-
állomások elfoglalására, később a bú-
várhajó-háború kiterjesztésének meg-

L E T TO W - VO R B E C K  H Á B O R Ú J A

KELET-AFRIKA 
OROSZLÁNJA

A Német Kelet-Afrikában állomásozó német gyarmati védcsapat 

(Schutztruppe)	az	elsW	világháború	kitörésekor	3000	európait	és	
11	300	aszkárit	(bennszülött	zsoldost)	tömörített,	parancsnokuk	
a	 tehetséges	 porosz	 katonatiszt,	 Paul	 von	 Lettow-Vorbeck	
(1870–1964),	„Kelet-Afrika	oroszlánja”	volt.	A	háború	alatt	egyedüli	

német	tábornokként	lépett	brit	területre;	katonailag	soha	nem	törték	meg,	s	a	háború	utolsó	napjáig	
(sWt	még	azután	is)	harcolt,	hogy	tehermentesítse	az	európai	frontokat.

Paul von Lettow-Vorbeck

A Szuezi-csatorna 1905-ben
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most parancsnokságom 
alá került.” 

A brit hadvezetés 
ezután Indiából át-
hajózott csapatokkal 
tervezte elfoglalni 
Német Kelet-Afri-
kát. Az expedíciós 
hadsereg 1914. októ-
berben szállt partra 
Tangában, de a né-
metek a Kiliman-

dzsáró-vasútvonalon erősítést hoztak. 
A nyolcszoros túlerőben lévő angolok 
az első ütközet után fejvesztve mene-
kültek, hátrahagyva 455 modern pus-
kát és félmillió töltényt. Szép karácso-
nyi ajándék volt ez a hazai utánpótlásra 
nem számítható német csapatoknak, 
akik még az 1870. évi porosz–francia 
háború elavult fegyvereit használták. 
Közben a brit haditengerészet a Kö-
nigsberg-cirkáló felderítésére repülő-
gépeket küldött a Szuezi-csatornán ke-
resztül Kelet-Afrika partjaihoz, meg-
semmisítésére pedig két monitort. A 
repülőgépek a Rufiji-folyó torkolatá-
ban megtalálták, majd a monitorok 
1915. júniusában szétlőtték a Königs-
berget. A németek leszerelték az elsüly-
lyedt hajó ágyúit – amelyeknek később 
nagy hasznát vették –, a tengerészeket 
pedig besorozták a szárazföldi hadse-
regbe.

Bizarr vízi csetepaté 
Német Kelet-Afrika az első világhá-
ború egész időszaka alatt harci terület 
volt. A védcsapatok 1915-ig sikeresen 
tartották a terület nagy részét a brit 
Kenyából kiinduló első támadások el-

akadályozására. A Német Birodalom 
flottája zömét nem tudta bevetni gyar-
matai védelmében, mert az antant ten-
geri blokádot állított fel az Északi-ten-
geren, s ezzel korlátozta a német flotta 
mozgását. 

Lettow-Vorbeck, a német védcsapat 
parancsnoka felismerte, hogy ekkora 
területen, ilyen kevés emberrel csak 
gerillaháborút érdemes folytatni. 
Gyarmati tapasztalatait Lothar von 
Trotha tábornok adjutánsaként a szá-
zadfordulótól a kínai boxerlázadás le-
verése során, majd Német Délnyugat-
Afrikában, s a tengerészgyalogos zász-
lóalj parancsnokaként szerezte.

Német Kelet-Afrika végül is fontos 
mellékhadszíntér lett, ahol közel 
180 000 (időnként 300 000) katona 
harcolt: helybeli németek, illetve 
Brit Kelet-Afrikából, Belga-Kongó-
ból, Dél-Afrikából, Indiából, Portu-
gál Kelet-Afrikából, valamint Nyu-
gat-Afrikából érkezett antant-szö-
vetségesek, akiket több mint 1 millió 
teherhordó támogatott.

A kezdeményezés azonban a néme-
tektől indult ki: különítményeik átjár-
tak az északon szomszédos Ugandába 
vasutakat rongálni; eközben a part 
menti vizeken járőröző német Königs-
berg cirkáló belopózott Zanzibár kikö-
tőjébe és szétlőtte az éppen javítás alatt 
álló brit Pegasus nevű hadihajót. Távo-
zás előtt még homokkal töltött olajos 
hordókat dobáltak a vízbe, amelyektől 
azt remélték, hogy az angolok aknák-
nak nézik őket (valódi aknáik ugyanis 
nem voltak), majd visszavonultak a 
Rufiji-folyó deltájába. Kezdeti akció-
ikról Lettow-Vorbeck később így írt: 
„A Königsberg már több nappal korábban 
kifutott Dar es-Salaamból és a kikötőben 
lévő Möwe nevű mérőhajót parancsnoka 
1914. augusztus 8-án felrobbantotta. Ez-
zel az akcióval szárazföldi katonai erőnk 
jelentősen megnövekedett, mert a Möwe 
parancsnoka, Zimmer korvettkapitány 

len, sőt több ellenlökést hajtottak végre 
a szomszédos brit és belga területeken, 
Tangánál elhárítva a brit–indiai csapa-
tok partraszállási kísérletét is. Másfél 
éven keresztül a háborús cselekménye-
ket a határ menti csetepaték jellemez-
ték Kilimandzsáró központtal, ahon-
nét a német robbantójárőrök indultak 
az Uganda-vasúthoz. A britek a ten-
gerpartról indulva egyedül akarták el-
foglalni Német Kelet-Afrikát, s felad-
ták a szárazföldi együttműködést a 
belgákkal. 

Egyidejűleg az ország túlsó felén, a 
Tanganyika-tavon bizarr vízi háború 
zajlott. Nem sokkal a háború kitörése 
előtt bocsájtották vízre a Graf Götzen 
nevű német hajót, amelyet szétszedett 
állapotban, 5000 ládába csomagolva 
szállítottak le vasúton Dar es-Salaam 
kikötőjéből. A hajón 900 ember fért el, 
s bár nem volt felfegyverezve, csapat-
szállításra kiváló volt. A Graf 
Götzennek mindössze négy napra volt 
szüksége, hogy a Tanganyika-tó egyik 
végéből a másikba érjen (kb. 600 km), 
ugyanezt az utat a katonák a nehéz te-
repviszonyok miatt gyalogosan két hó-
nap (!) alatt tették volna meg. A néme-
tek ki is használták előnyüket, s rajta-
ütések sorát indították a tóparti belga 
és brit települések ellen. A britek erre 
válaszul két, erős motorral rendelkező 
kishajót felszereltek egy-egy ágyúval, s 
azokat nagy nehézségek árán eljuttat-
ták a Tanganyika-tóra. A Graf 
Götzent végül mégsem a britek süly-
lyesztették el, hanem maguk a néme-
tek, amikor visszavonultak a tó partjá-
ról. (A háború után a hajót a britek ki-
emelték a tóból, kijavították s átnevez-

A Königsberg által szétlQtt Pegasus

Paul von Lettow-Vorbeck az elsQ világháborúban Afrikában (balra az elsQ)
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ték. Az MV Liemba manapság is 
közlekedik.)

1916 márciusában a szövetségesek Brit 
Kelet-Afrikából, Észak-Rhodesiából, 
Nyaszaföldről és Belga-Kongóból 
koncentrált támadást indítottak. Szá-
razföldi offenzívájuk új erőre kapott a 
(szintén aszkárikkal megtámogatott) 
dél-afrikai csapatok jóvoltából. Pa-
rancsnokuk Jan Smuts volt, aki nem is 
olyan régen még a britek ellen harcolt a 
búr háborúban. 

A First Salaita Show néven ismert üt-
közetben azonban a németek győze-
delmeskedtek, akik jobban ismerték a 
terepet és a bozótharc taktikájáról is 
többet tudtak, mint a dél-afrikaiak. 
Hiába voltak többszörös túlerőben, 
von Lettow-Vorbeckkel nem boldo-
gultak. A védcsapatok csak halogató 
harcot folytattak. A németek tapasz-
taltsága és ravaszsága mellett harci tak-
tikájuk is eredményes volt: folyamato-
san védekezve visszavonultak, majd 
amikor lehetőség kínálkozott, gyors 
ellentámadásba mentek át. 

Utánpótlási nehézségeik azonban az 
idő múltával egyre súlyosbodtak. A há-
ború négy éve alatt összesen két német 
szállítóhajónak sikerült átjutni a brit 
tengeri blokádon, mindkettőnek még 
1916-ban. Később a német hadvezetés 
már nem is próbálkozott hajók küldé-
sével. 

A súlyos utánpótláshiányt a kelet-af-
rikai németek hihetetlen leleményes-
séggel oldották meg. Az üzemanyagot 
kókuszolajból állították elő, kerekeket 
a gumi kénnel való vulkanizálásával 
gyártottak, tejüzemet és szövödét épí-
tettek, a mangrovefa kérgével cserzett 
állatbőrökből csizmákat szabtak, ki-
nintartalmú gyógyszereket állítottak 
elő. Ez utóbbi, rendkívül rossz ízű, de 
életmentő kivonatot Lettow-Schnaps-
ként emlegették, amely hozzájárult, 
hogy a német csapatok jobban bírják a 
maláriás fertőzést. 1916 szeptemberé-
ben visszavonultak a gyarmat délnyu-
gati részére, a központi vasútvonal mö-
gé. Októberben Lettow-Vorbecket a 
porosz Pour le Mérite érdemrenddel 
tüntették ki.

Német Kelet-Afrika kormányzója, 
Heinrich Schnee így emlékezett: „A 
húsellátást az aszkárikból álló vadászcsa-
pat biztosította, a vadban gazdag környé-
ken antilopokat, gnúkat, vízi bivalyokat és 
egyéb antilopfajokat ejtettek el. Az európa-
iak számára szinte mindig elegendő hús állt 

rendelkezésre, az aszkáriknak is és kedve-
ző esetben a teherhordók számára is.” 

A kelet-afrikai gerillaharc 1917 őszéig 
folyt. Október közepén a Mahiwa-
melletti csatában von Lettow-Vorbeck 
legyőzte a brit, portugál és belga csapa-
tokat, amiért vezérőrnagynak nevez-
ték ki. Bár döntő csapást soha nem 
mértek rá, a folyamatos csetepaték las-
san felmorzsolták a német csapatokat. 
Ekkor már Német Kelet-Afrika teljes 
területe brit megszállás alatt állt, s az 
összes hadianyag- és élelmiszerraktárt 
felszámolták. November 17-én ezért a 
német főparancsnok szigorú döntést 
hozott. Valamennyi katonáját orvosi 
vizsgálatnak vetette alá, s akiket nem 
találtak egészségesnek, fegyvertelenül 
átküldték a britekhez hadifogságba. A 
maradék kb. ezer ember elindult dél-
nek, portugál Kelet-Afrika (ma Mo-
zambik) irányába, ahol többhónapos 
visszavonulási ütközeteket vívott a szö-
vetséges csapatokkal. A portugál had-
járat célja az volt, hogy megszerezzék a 
gyengén védett portugál telepek élel-
miszer- és lőszerkészleteit. Ez nagy-
részt sikerült is, mert a portugál hadse-
reg minimális ellenállást tanúsított. 

Von Lettow-Vorbeck 1918. október–
novemberben betört brit Rhodéziába: 
„Az ellenséges táborban, a Muwengo-
misszióban állt egy ellenséges kórház, 

amelyből ki tudtuk egészíteni egészségügyi 
ellátmányunkat, többek között a kinintar-
talékot 14 kg fölé növeltük és a kininellát-
mányt 1919 júniusáig biztosítottuk.” 

A brit csapatok mindvégig von 
Lettow-Vorbeck nyomában voltak, de 
hiába próbálták bekeríteni, csak az el-
múlt évek jól ismert menetrendje is-
métlődött: támadás, visszavonulás, 
gyors ellentámadás, újra és újra. Így 
ment egészen a fegyverszünetig, ame-
lyet a két fél 1918. november 14-én kö-
tött. Lettow-Vorbeck csapata (155 né-
met és 1168 aszkári) csak 1918. novem-
ber 25-én tette le a fegyvert formálisan 
a mai Zambia Mbala (akkor Abercorn) 
városa mellett. A németek magabizto-
san vonultak a brit internálásba, abban 
a tudatban, hogy Németország kedve-
ző pozícióban lesz a béketárgyaláso-
kon, s megtartják Német Kelet-Afri-
kát is. 

A súlyos harcokban a szövetségesek 
hozzávetőlegesen 10 ezer, a német csa-
patok kb. 2000 fős veszteséget szen-
vedtek. A polgári lakosság közül szá-
zezrek hatlak meg kötelező katonai te-
herhordói szolgálat során, majd az 
1917-től kezdődő éhínség, valamint a 
legyengült lakosságot érintő, 1918–
1920. évi világméretű influenzajár-
vány során.

NÉMETH ISTVÁN

Aszkári katonák német szolgálatban
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A Kr. e. IV. század derekán 
Athén egykor vitathatatlan 
vezető szerepe már a múlté: 

rég letűnt a periklészi „aranykor”, s 
nincs már déloszi szövetség sem. Az 
athéniak dominanciáját megroppan-
totta ugyan az elveszített peloponné-
szoszi háború (Kr. e. 431–404), de 
ambícióik mit sem változtak az új év-
században. Legfőbb törekvésük a ko-
rábbi dicső múlt feltá-
masztása és Athén he-
gemóniájának vissza-
állítása lett, ám a 
kezdeti sikerek után 
Kr. e. 355-re újra ku-
darcba fulladtak szö-
vetségi rendszerük 
újjáépítését célzó lé-
péseik. Ekkorra újabb 
kihívással kellett 
szembenézni: a Kr. e. 
359–336 között ural-
kodó II. Philipposz 
személyében olyan 
vezető került a Hel-
lász északnyugati ha-
tárain elterülő make-
dón királyság élére, 
aki megszilárdítva 
hatalmát, sorra le-
számolt a szomszédos 
illír és thrák királyságokkal, és hama-
rosan Athén északi érdekeltségeit fe-
nyegette. Az attikai állam ugyanis 
hosszú ideje a Fekete-tenger vidéké-

D É M O S Z T H E N É S Z  É S  A I S Z K H I N É S Z 

A HAZAFI ÉS 
A HAZAÁRULÓ?

Démoszthenész és Aiszkhinész úgy él a köztudatban mint hazafi és hazaáruló. Még a lexikonok és 

kézikönyvek is így tekintenek rájuk: Démoszthenész Athénért és a szabadságért harcolt, Aiszkhinész 

viszont	a	szabad	görög	poliszok	rovására	terjeszkedW	makedón	királyság	szekerét	tolta.	
Kettejük politikai küzdelme meghatározta a klasszikus athéni demokrácia utolsó füg-

getlen	évtizedét.	A	makedónokkal	kötött	rövid	élete	béke	visszásságaiért,	Athén	hanyat-
lásáért és végül megalázó vereségéért mindketten a másikat okolták. Ám mivel 

Démoszthenészt	–	Cicero	ítélete	nyomán	–	az	emlékezet	elsW	helyre	emelte	az	attikai	
szónokok	közt,	ráadásul	utolsó	összecsapásuk	is	az	W	gyWzelmével	zárult,	ezért	személyes	meggyW-

zWdésébWl	történelmi	igazság,	ellenfelébWl	pedig	a	szabadság	elárulója	lett.

ről hajón érkező gabona behozatalára 
szorult, ezért életbe vágó fontosság-
gal bírt számára a Hellészpontoszon 
át és a thrák partok mentén haladó 
szállítóhajók útvonalának biztosítása. 

A Philipposz ellen Kr. e. 357 és 346 
között kisebb megszakításokkal ví-
vott háború során Athén elveszítette 
több fontos északi szövetségesét és 
stratégiai támaszpontját, ráadásul a 

Hellász középső vidékén számos ál-
lam részvételével vívott Szent hábo-
rúban is a vesztes oldalra állt. Az utol-
só jelentős hadi esemény Kr. e. 348-

ban következett, amikor a make-
dónok hosszú ostrom után 
bevették a khalkidikéi szövetség 
központját, Olünthoszt, amely-
nek felmentését Démoszthenész 
három nagyszerű szónoklatban 
sürgette – eredménytelenül.

Hosszas tapogatózások után Kr. e. 346 
tavaszán Athén tíztagú követséget 
menesztett Pellába, hogy tárgyalja-

nak a II. Philipposszal 
kötendő békéről, amely-
re immár mindkét fél-
nek szüksége volt. 
Athén a hosszas, kime-
rítő háború befejeztét 
és biztonságának garan-
ciáját várta, Philipposz 
pedig – ekkor még – 
valóban nem akart vég-
képp tengelyt akaszta-
ni a továbbra is jelen-
tős erőt képviselő vá-
rossal. A hosszas és 
szövevényes tárgyalá-
sok nyomán 346 nya-
rán megszülető philo-
kratészi béke athéni 
tárgyalóküldöttségé-
ben a megegyezést 
előterjesztő Philo-
kratész mellett ott ta-

láljuk Aiszkhinészt és Démoszthe-
nészt is, akiknek viszonya a tár-
gyalások során végzetesen meg-
romlott. 

„Csodálkozom, hogy az emberek mi-
lyen gyakran alkotnak másokról 
helytelen véleményt, elsősorban ak-
kor, mikor egyeseket árulóknak mi-
nősítenek.” 

(Polübiosz, görög történetíró)

Makedónia terjeszkedése
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ellenfelét a Kr. e. 346-os béketár-
gyalások során – ez volt a Hűtlen követ-
ség ügyében indított per (Kr. e. 343).  
A bizonyítékok hiánya és a vádak 
képtelensége ellenére csak néhány 
szavazat hiányzott Aiszkhinész elíté-
léséhez, ami jól mutatja egyrészt Dé-
moszthenész szónoki erejét, másrészt 
a philokratészi béke népszerűtlensé-
gét is. Később, a khairónieiai csata-
vesztés után Aiszkhinész támadta 
meg a Démoszthenész megkoszo-
rúzását előterjesztő indítványt, és 
az ügyből támadt Koszorú-perben 
(Kr. e. 330) Démoszthenész egész 
politikai pályáját össztűz alá vonta: 
most ő vádolta ellenfelét hazaárulás-
sal és megvesztegethetőséggel – si-
kertelenül. Mivel a bírák szavazatá-
nak egyötödét sem nyerte el, 
Aiszkhinész elvesztette jogát, hogy 
további pereket indítson, ezért el-
hagyta Athént, és nem is tért vissza 
többé. Démoszthenész győzött, így 
érvei és vádjai az utókor szemében 
tényekké váltak.

Kettejük politikai ellentétének va-
lódi oka az volt, hogy rendre eltérő-
en viszonyultak a makedón király-

ság előretöréséhez, ám egyikük ál-
láspontja sem maradt mindvégig 
változatlan. Aiszkhinész a makedó-
nok elleni háborús összefogás szó-
szólójából Kr. e. 346-ra a béke ügy-
védjévé vált, míg Démoszthenész a 
kezdetektől a megegyezést pártfo-
golta, majd éppen a tárgyalások so-
rán változtatott véleményén, s lett a 
békekötés ádáz ellenfelévé. Mind-
ketten árulással vádolták a másikat – 
úgy tűnik, igaztalanul. A két politi-
kus sok mindenben különbözött: 
Aiszkhinész szegény származású 
volt, Démoszthenész előkelő és va-
gyonos családba született, az előbbi 
katonaként tüntette ki magát ifjabb 
korában, az utóbbi ügyvédként és 
beszédíróként jeleskedett. A legfőbb 
különbség azonban nem a hazaszere-
tetükben mutatkozott meg, hanem 
abban, hogy miként gondolkodtak a 
görög „nagypolitikát” mind jobban 
befolyásoló II. Phil ip poszról.

Aiszkhinészre nagyon megnyerő 
hatással volt a makedón király a 
Kr. e. 346-os béketárgyalások so-
rán, ezért azt hitte, Philipposz 
mindenben támogatni fogja az 

A béke ugyan véget vetett a régóta 
tartó háborús időszaknak, de nem 
állította meg Philipposz fokozatos 
politikai térnyerését északon és Hel-
lász középső vidékén. A makedó-
nokkal szemben egyre növekvő el-
lenszenvet jól lovagolta meg Dé-
moszthenész, aki később rendre a 
béke ellen szólalt föl, és Philipposz 
elleni háborúra tüzelte nemcsak pol-
gártársait, de más görögöket is. A 
Kr. e. 338-as khairóneiai csatában 
azonban az egyesült hellén seregek 
vereséget szenvedtek a makedón ki-
rálytól, és az utána létrejött közös 
békekötés feltételeit már minden té-
ren Philipposz diktálta. Athén soha 
többé nem nyerte vissza teljes füg-
getlenségét.

Az ellentétek dokumentumai:  
a beszédek

A két athéni politikus viszonyáról 
pontos képet nyerhetünk az általuk 
elmondott és írásban fennmaradt 
szónoklatokból. Előbb Démoszthe-
nész vádolta árulással és hűtlen köve-
ti működéssel Aiszkhinészt, azt állít-
va, hogy Philipposz megvesztegette 

Aiszkhinész portréja (BRITISH MUSEUM) Démoszthenész portréja  (BRITISH MUSEUM)
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thenész hiába akarták mindketten a 
hazájuk javát előmozdítani, harcuk 
mögött Philipposz volt a nevető har-
madik: „A Sors és Philipposz voltak az 
események irányítói, … és végül nem az 
történt, amiért mi imádkoztunk, ha-
nem ahogyan Philipposz cselekedett” 
– mondta keserűen Aiszkhi nész 
Kr. e. 343-ban.

Mivel kettejük csatái – az Athénban 
ekkoriban szokásos módon – az es-
küdtbíróság előtt dőltek el, a ránk ma-
radt szónoklatok tanúsága szerint min-
dent elkövettek, hogy a másikat minél 
rosszabb színben tüntessék föl a hallga-
tóság előtt. A beszédek és más források 
alapos vizsgálata arra mutat, hogy a vi-
ták hevében nemegyszer szándékos ha-
zugságra és alaptalan rágalmakra is ra-
gadtatták magukat, ráadásul a szemé-
lyeskedő támadásoktól sem riadtak 
vissza. A Hűtlen követség és a Koszorú 
ügyében elhangzott vád- és védőbeszé-
dek hangneme még a mai politikai 
kultúrához szokott olvasó számára is 
sokszor hihetetlenül durva. „Ezt az ala-
kot éppenséggel a természet is fenevadnak 
szánta; nem volt ennek sohasem egy szabad 
emberhez méltó tette sem, ennek a tragédia-
játszó majomnak, ennek a bugris színész-
nek, ennek a világcsúfja szónoknak!” – 

athéniak törekvéseit – és a király bi-
zony készségesen igyekezett fenntarta-
ni ezt a látszatot, ameddig csak lehe-
tett. Démoszthenész ezzel szemben a 
tárgyalások során arra a meggyőző-
désre jutott, hogy Philipposz másra 
sem vágyik, mint Athén csalárd elve-
szejtésére, ezért az ellene elmondott 
tüzes szónoklataiban, a Philippikákban 

széles körű összefogásra buzdított. 
Bár a makedón király nem hagyta 
ránk írásban tényleges szándékait, 
mégis feltételezhető, hogy mindkét 
athéni szónok tévedett. 

Philipposz nem vágyott sem Athén 
megsegítésére, sem pedig elpusztítá-
sára. Démoszthenész és Aiszkhinész 
azt képzelték, hogy Philipposz kizá-
rólag Athénról töpreng éjjel-nappal 
(egyikük szerint azért, hogy ártson, a 
másikuk szerint, hogy használjon ne-
ki), holott a királynak nagyon sok 
görög államot kellett számításba ven-
nie, és Athén csak egy volt a sok kö-
zül – még ha az egyik legjelentősebb 
is. Politikai sikereinek éppen az volt a 
legfőbb záloga, hogy kitűnően ját-
szotta ki egymás ellen nemcsak a ma-
rakodásra amúgy is hajlamos poliszo-
kat, de egyes államok fontosabb poli-
tikusait is. Aiszkhinész és Démosz-

ócsárolja ellenfelét Démoszthenész a 
Koszorú-perben, Aiszkhinész pedig 
olykor obszcén utalásokkal szidja a 
nagy szónokot a Hűtlen követség ügyé-
ben védekezve: „Már megbocsássatok, 
athéni férfiak, ha ferde hajlamúnak neve-
zem őt, akinek a teste még ott is tisztátalan, 
ahonnan a hangja szól.”  

Az utókor ítélete
A későbbi korszakok véleményét tehát 
elsősorban az a körülmény határozta 
meg, hogy kettejük közül Démoszthe-
nész volt a kitűnőbb szónok, aki végül 
kiütéses vereséget mért ellenfelére. A 
középkori és újkori történetfelfogásra 
meghatározó befolyást gyakorló Cice-
ro minden más szónoknál nagyobbra 
tartotta Démoszthenészt („egyedülálló 
minden szónokok között”), a retorikai 
tankönyvet összeállító római Quintili-
anus szerint pedig ő volt „az ékesszólás 
megtestesült törvénye”. Mindazonáltal 
nem mindenki dicsérte Démoszthe-
nész politikai törekvéseit, hanem vol-
tak, akik fölrótták neki, hogy a make-
dónok ellen szított háború óriási ve-
szélybe sodorta a hazáját. A görög tör-
ténetíró Polübiosz szavai mindmáig 
elgondolkodtatók: „Igaz, hogy Démosz-
thenész sok tekintetben dicséretet érdemel, 
de annyiban mégis el kell őt marasztal-
nunk, hogy a leghevesebb kifogásokat han-
goztatva meggondolatlanul és könnyelmű-
en kifogásolta Hellász legkiválóbb férfiúi-
nak magatartását, vádként hozva fel elle-
nük, hogy Philipposz szövetségesei lettek. 
… Véleményem szerint Démoszthenész 
tévedett, és egyáltalán nem a valós tények 
alapján ítélte meg a helyzetet. … Athén 
Philipposz-ellenes politikájának ugyanis 
az lett a következménye, hogy a legna-
gyobb veszedelmek zúdultak a városra, és 
elveszítették a khairóneiai csatát. És ha a 
király nem nagylelkűségével törekedett vol-
na a dicsőségének gyarapítására, akkor Dé-
moszthenész politikája még súlyosabb ka-
tasztrófát okozott volna az athéniaknak.”

Aiszkhinész és Démoszthenész te-
hát egyformán hazaárulónak tartotta 
a másikat, és ugyanúgy hazafiként 
ábrázolta saját magát. Kettejük (és 
Athén) szerencsétlenségére ez a harc 
nem hazájuk érdekét szolgálta, ha-
nem azét a Philipposzét, akinek fia 
néhány évvel később meghódította az 
akkor ismert világot, és ezzel véget 
vetett a szabad poliszok korszakának, 
amelyben e két görög szónok élt.

BAJNOK DÁNIEL 

AISZKHINÉSZ 
PHILIPPOSZRÓL

„...amíg tartott a háború (ti. Olünthosz 348-
as elestéig), amennyire csak rajtam állt, pró-
báltam egyesíteni az arkádiaiakat és a többi 
hellént Philipposz ellen, de amikor a világon 
senki sem jött a városunk segítségére, hanem 
egyesek csak bámultak, hogy mi fog történni, 
mások az ellenfeleink oldalán támadtak ne-
künk, városunk politikusai pedig azt remélték, 
hogy a háború majd biztosítja a napidíjukat, 
nos, elismerem, hogy ekkor azt tanácsoltam a 
népnek, hogy tárgyaljunk Philipposszal, és 
kössünk vele békét.” (A h_tlen követség, 79.)

DÉMOSZTHENÉSZ 
PHILIPPOSZRÓL
Minden, amit csak Philipposz tesz, mind-mind 
a mi hazánk ellen irányul. Uralkodni akar, s en-
nek akadályát egyedül csak ti bennetek látja, 
athéniak. Jogtalanságot követ el már régtQl 
fogva, s ezt legjobban Q maga tudja; hiszen 
csak addig bírja szilárdan minden egyéb birtokát, amíg a ti tulajdonotok is az övé. Ezért hát szán-
dékosan fondorkodik ellenetek, és azt is tudja, hogy ezzel ti is tisztában vagytok. S mert úgy vé-
li, okos emberek vagytok és jogosan gy_lölitek, ezért izgatott is, mert attól tart, hogy alkalomad-
tán bajt hoztok a fejére, hacsak meg nem elQz titeket. (Második Philippika, 17–18., Kr. e. 343)

 II. Philipposz makedón király 

(NY CARLSBERG GLYPTOTEK)



A  háztartások fogyasztása 2013-ban

A fogyasztási kiadások értékének és szerkezetének alaku-
lása a lakosság egyik legfontosabb életszínvonal-mutatója. 
2013 folyamán a javuló foglalkoztatási kilátások, a fo-
gyasztói bizalom erősödése, valamint az – alacsony inflá-
ció hatására – emelkedő reálkeresetek pozitívan befolyá-
solták a lakosság fogyasztási szintjét, miközben a törlesz-
tések előrehozatala és a megtakarítások növekvő jelentő-
sége óvatosságra intette a hazai fogyasztókat.

A háztartások fogyasztási kiadásainak egy főre jutó 
összege 2013-ban 833 ezer forint volt, ami folyó áron 
2,1%-kal haladta meg az előző évit, reálértéken pedig – 
1,7%-os infláció mellett – alig változott (+0,4%).

Élelmiszerekre és alkoholmentes italokra, amelyek a ki-
adások közel negyedét teszik ki, a háztartások 2013-ban fo-
lyó áron 4,6%-kal, reálértéken pedig 1,9%-kal többet költöt-
tek, mint 2012-ben. Az összes élelmiszer-vásárláson belül 
húsfélékre 28, cereáliákra és tejtermékekre egyaránt 15, 
zöldségre pedig 10%-ot fordítottak a háztartások. A háztar-
tások lakásfenntartással és háztartási energiával kapcsolatos 
kiadásai nominálisan 3,0%-kal mérséklődtek, ehhez az is 
hozzájárult, hogy – elsősorban a rezsicsökkentés miatt – az 
árak 5,3%-kal csökkentek. Ennek következtében a lakás-
fenntartási kiadások aránya a háztartások fogyasztásában 
1,3 százalékponttal, 24,2%-ra mérséklődött, bár így is erre 
költenek havonta legtöbbet a háztartások. A közlekedési ki-
adások 4,5%-kal emelkedtek, ezen belül a személygépkocsi-
vásárlások – elsősorban a magasabb jövedelműek körében 
– 30%-kal emelkedtek. A napi szükségletek (étkezéssel, lak-
hatással és iskolába, munkába járással kapcsolatos költségek) 
kifizetése után a háztartások költségvetésének 40%-a ma-
radt az egyéb kiadásokra, ez az arány 2012-höz képest kis-
mértékben emelkedett, de így is alacsony.

A háztartások fogyasztását elsősorban jövedelmük ala-
kulása befolyásolja, így a különböző anyagi helyzetű ház-
tartások fogyasztási színvonala és szerkezete jelentősen 
eltér. A legalsó jövedelmi tizedben élő háztartások ki-
adásai (393 ezer forint) folyó áron 5,4%-kal emelkedtek az 
előző évhez képest, miközben fogyasztásuk az országos 
átlag mindössze 47%-át tette ki. A legfelső jövedelmi ti-
zedben élők, akik az átlagosnak közel a duplájával gazdál-
kodhattak, egy év alatt 2,6%-kal csökkentették kiadásai-
kat, így némileg mérséklődtek az eltérő anyagi helyzetű 
háztartások közötti különbségek. Bár a napi szükségletek 
kifizetése után fennmaradó összeg aránya a legalsó jöve-
delmi tizedben élő családok esetében bővült, így is jelen-
tősek a különbségek: a legszegényebb háztartások az alap-

vető szükségletek kielégítése után 33, a leggazdagab-
bak mintegy 46%-kal gazdálkodhatnak szabadon, 
ezért a szerény anyagi körülmények között élő csalá-
dok fogyasztása továbbra is korlátozott.

A háztartások fogyasztási kiadásainak értékét és szer-
kezetét a jövedelem mellett az adott háztartásban élő 
gyermekek száma is jelentősen befolyásolja. Hazánkban a 
háztartások mintegy harmadában nevelnek gyermeket, 
az egy főre jutó átlagos fogyasztásuk 653 ezer forint 
volt, ami folyó áron 1,5%-kal magasabb, reálértéken 
majdnem azonos az előző évivel. A gyermekes háztartá-
sok lemaradása azonban még mindig jelentős, éves fo-
gyasztásuk az országos átlagtól ötödével maradt el, le-
maradásuk jellemzően az élelmiszer-fogyasztás, a lakás-
fenntartási kiadások és az egészségügy esetében jelentős. 
(Az alacsonyabb élelmiszer-fogyasztás mögött a gyer-
mekek alacsonyabb kalóriaszükséglete és a költségek tu-
datos visszafogása áll, miközben a lakhatási költségek-
nek mint fajlagos kiadásoknak az alacsonyabb szintje a 
magasabb taglétszámmal magyarázható.)

Hazánkban az összes háztartás több mint háromtizede 
nyugdíjas háztartás, 2013-ban az egy főre jutó fogyasztási 
kiadásuk 978 ezer forint volt, ami folyó áron 3, reálérté-
ken 1,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nyug-
díjasok fogyasztása évek óta meghaladja a teljes lakosságét 
(2013-ban 17%-kal), ami elsősorban azzal függ össze, hogy a 
nyugdíj biztos és értékálló jövedelemnek számít.

ANDREJCSIK LINDA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Közlekedés 

8 434

Hírközlés 
(4 720)

Egyéb termékek 
és szolgáltatások 

(4 509)

Kultúra, szórakozás 
(4 919)

Egészségügy 
(3 351)

Vendéglátás, szálláshely-
szolgáltatás (2 812)

Szeszes italok, 
dohányáruk (2160)

Ruházat és lábbeli (2 624)

Oktatás (582)

Átlagos havi költségvetés, 2013*

* Az egy fQre jutó fogyasztási kiadások havi átlaga

Élelmiszerek 
és alkohol-

mentes 
italok

16 371

16 734

Lakásfenntartás, 
háztartási energia

Egyéb
27 881

Lakberendezés, 
háztartásvitel (2 530)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Hernyót imitáló madárfiókák

Bizarrnak tűnő önvédelmi taktikát 
fejlesztettek ki egy, a perui esőer-

dőkben honos madárfaj, a fahéjas gyász-
tirannus (Laniocera hypopyrra) fiókái: a 
még röpképtelen madárkák, miközben a 
fészekben a számukra élelmet hozó szü-
leikre várnak, ahelyett, hogy csendben, 
moccanatlanul lapulnának, s tollazatuk 
semleges, a fakéreghez hasonló színeivel 
is igyekeznének észrevétlenül belesimul-
ni környezetükbe, harsány, narancsszínű 
tollazatukkal kifejezetten felhívják ma-
gukra a figyelmet.

A különös jelenségre először 2012-ben 
figyeltek fel egy tudományos expedíció 
tagjai. A dolgot még érthetetlenebbé 

becsapódásával érkezhettek. Komo-
lyabb viták csak akörül folytak, hogy a 
különféle objektumok milyen mérték-
ben járulhattak ehhez hozzá.

A megfejtés egyik kulcsa a víz egyik 
fő összetevőjének, a hidrogénnek az 
izotópösszetételében, pontosabban a 
deutérium/hidrogén részarányában 
(D/H) található. Ez az arány ugyanis a 
Naprendszer első néhány millió évében 
erősen függ a keletkezés időszakától, 
és az ekkor a Naptól való távolságtól. 
Ennek alapján az objektumok külön-
féle típusokba („családokba”) sorol-
hatók, amelyeken belül közel azonos 
izotópösszetétel várható. Ha ezeket 
sikerül megmérni és összevetni a földi 
értékkel, akkor megállapítható az egyes 
típusok hozzájárulásának mértéke.

Az üstökösöket eddig alapvetően két 
családba sorolták. A hosszú periódusú-
ak eredetileg az Uránusz–Neptunusz 
közti távolságban jöttek létre, elég 
távol a Naptól ahhoz, hogy rajtuk a 
víz szilárd jég formájában legyen je-
len, majd később kiszóródtak a távoli 
Oort-felhőbe. 

Honnan lett a vizünk?

Az Európai Űrügynökség (ESA) 
Rosetta űrszondájának a 67P/

Csurjumov-Geraszimenko üstökösnél 
vég zett helyszíni mérései nem várt 
eredményre vezettek: kiderült, hogy az 
üstökösben kimutatható víz izo tóp-
összetétele szignifikánsan különbözik a 
földi óceánokétól, így legalábbis a vele 
egy családba tartozó üstökösök aligha 
játszhattak domináns szerepet a földi 
vízkészletek felhalmozásában. A felfe-
dezés újra felerősíti a földi víz eredetéről 
valójában sosem szűnő, legfeljebb néha 
elcsituló vitákat.

A szakértők nagy többsége egyetért 
abban, hogy közvetlenül 4,6 milliárd 
évvel ezelőtti megszületését követő-
en a Föld annyira forró volt, hogy ha 
eredetileg volt is rajta víz, az mind el-
párolgott. Ma felszínének kétharmadát 
mégis óceánok borítják: hogyan kerül-
hetett ide ez a rengeteg víz? A kutatók 
abban nagyjából egyetértenek, hogy a 
Föld lehűlését követően más kisebb égi-
testek, üstökösök és/vagy kisbolygók 

A Jupiter-család üstökösei (amelyek 
közé a most vizsgált 67P is tartozik) a 
Neptunusz pályáján túli Kuiper-övben 
keletkeztek, majd valamilyen okból bel-
jebb sodródtak és a Jupiter gravitációjá-
nak hatására rövid periódusú (20 évnél 
kevesebb) pályára kerültek. 

Eddig összesen 11 üstökösben sikerült a 
D/H arányt megmérni, közülük koráb-
ban egyedül a Jupiter-családba tartozó 

tette, hogy a kifejlett példányok jelleg-
telen, szürkésbarna tollazattal bírtak, 
amellyel már könnyebben elrejtőzhettek 
ragadozóik elől. A fajt főként csak mú-
zeumi példányokból, s nem természetes 
környezetükban való megfigyelésekből 
ismerő kutatók nemigen tudták mire 
vélni a dolgot, mindazonáltal azt felté-
telezték, hogy az élénk tollazat elretten-
tésként szolgálhat, esetleg méreganyagot 
tartalmaznak, s erre figyelmeztetnek. 
Vagy ártalmatlanok ugyan, de egy má-
sik, az adott környezetben élő veszélyes 
állatot utánoznak vele. 

Most Gustavo A. Londoño és munka-
társai a Kaliforniai Egyetemről (River-
side) természetes környezetükben fi-
gyelték meg és dokumentálták a fió-

kák viselkedését (videó: https://www.
youtube.com/watch?v=mkRmMQ-
xBuo). Teljesen elképedtek, amikor 
felfedezték, hogy a fiókák úgy csúsz-
nak-másznak, tekeregnek a fészek-
ben, mint a hernyók! És ráadásul nem 
is akármilyen hernyó! Mert a kutatók 
még jobban elképedtek, amikor a 
fészek közeli környezetében rábuk-
kantak azokra a hatalmas, mintegy 
12 centiméteres (nagyjából ekkorák 
a kis fiókák is) hernyókra, amelyek 
hasonlóan harsány narancsszínben 
pompáznak, és a testüket borító sző-

A 67P/Csurjumov-Geraszimenko 

a Rosetta felvételén (KÉP: ESA)

Fahéjas gyásztirannus fióka A fióka hernyót utánzó pózban

A vékony, hosszúra megnyúlt tollak a hernyó 

szQrét imitálják, még a fehér, méreganyagot 
tartalmazó tüske is látható rajtuk 

KÉPEK: 

LONDOÑO 

ET AL 2014 

AMERICAN 

NATURALIST
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103P/Hartley 2 mutatott a földi vízéhez 
nagyon közeli értéket – ezért is várták iz-
gatottan a kutatók a Rosetta szonda 67P-
re vonatkozó mérésének eredményét. 
Az űrszonda fedélzetén lévő ROSINA-
spektrométer azonban, amely az üstökös-
ből kipárolgó vízgőzt elemezte, minden 
korábbinál magasabb, több mint három-
szoros D/H arányt állapított meg.

„E meglepő eredmény arra utalhat, hogy 
a Jupiter-család tagjai is változatosabb 
eredetűek lehetnek, feltehetőleg jóval szé-
lesebb övezetben keletkeztek, mint eddig 
véltük” – nyilatkozta Kathrin Altwegg, a 
ROSINA eredményeit elemző, s arról 
a Science-ben beszámoló svájci kutató-
csoport vezetője. 

Amennyiben a földi víz java része nem 
üstökösökből ered, szóba jöhetnek még a 
kisbolygóövezet aszteroidái, amelyeknek 
D/H aránya – ezt onnan érkezett me-
teoritokból tudjuk – megegyezik a földi 
vízével. Ma ugyan ezek meglehetősen 
kevés vizet tartalmaznak, de korábban 
ez a szint magasabb is lehetett. És persze 
az üstökösöket sem kell még teljesen ki-
zárni. A vita folytatódik. (ESA)

Világrekorder  
asztali gyorsító 

A kisméretű („asztali”) gyorsítók 
kategóriájában új világcsúcsot 

állítottak fel amerikai kutatók: a 
világ egyik legnagyobb teljesítmé-
nyű lézerével gyorsított elektronok 
mind össze 9 centiméteres gyor sí-
tó pá lya befutása után érték el a 
csúcsenergiát. 

A Lawrence Berkeley Nemzeti La-
boratóriumban (Berkeley Lab) 2013-
ban állt üzembe a BELLA (Berkeley 
Lab Laser Accelerator), a világ egyik 

legnagyobb, petawattos (milliószor 
milliárd wattos) csúcsteljesítményű 
lézere, amelyet elsősorban a kismére-
tű, kompakt részecskegyorsítók ki-
fejlesztésére szántak. A segítségével 
működtethető asztali gyorsítókban 
intenzív ultrarövid lézerimpulzu-
sokkal létrehozott plazmahullámok 
gyorsítják az elektromosan töltött 
részecskéket. A működési elv nyo-
mán az ilyen kompakt eszközöket 
lézer-plazma gyorsítóknak nevezik, 
s a kutatók azt várják tőlük, hogy 
velük a hagyományos gyorsítók mé-
retei a töredékükre csökkenthetők. 

A Berkeley Lab kutatói most a lé-
zerrel elektronokat gyorsítottak egy 
mindössze 9 centiméteres plazma-
csőben, és 4,25 GeV-es (4,25 milliárd 
elektronvoltos) csúcsenergiát értek el, 
ami a hagyományos gyorsítók mére-
teivel és teljesítményével összevetve 
annak feleltethető meg, mintha az 
eszköz gyorsítótér-gradiense több 
mint ezerszerese lenne a hagyomá-
nyos berendezésekének.

„Ennek eléréséhez tökéletesen kézben 
kellett tartanunk a lézer és a plazma 
meghatározó paramétereit” – nyilat-

kozta  Wim Leemans, a Berkeley Lab 
gyorsítótechnológiai és alkalmazott 
fizikai osztályának igazgatója, az el-
ért eredményről a Physical Review 
Letters-ben megjelent cikk vezető 
szerzője.

A hagyományos részecskegyorsí-
tók közül ma a világon a legnagyobb 
energiát a genfi CERN 27 kilo-
méteres Nagy Hadronütköztetője 
(LHC) produkálja: ennek hatalmas, 
föld alatti fémalagútjában az elektro-
mosan töltött részecskéket modulált 
elektromos terekkel gyorsítják. Ezzel 
a módszerrel azonban a gyorsítótér 

gradiense 1 méteren legfeljebb 100 
MV-ig növelhető a fémgyűrű káro-
sodása nélkül. 

A lézer-plazma gyorsítók egészen 
más elven működnek. A világcsúcsot 
felállító kísérletben a plazmát tartal-
mazó rövid, vékony gyorsítócsőbe 
belőtt nagyteljesítményű ultrarövid 
lézerimpulzus olyan longitudinális 
plazmahullámot hoz létre, amely az 
elektronokat gyorsítani képes. Egy 
ilyen hullám pontosan úgy gyorsít-
ja az elektront, ahogy a vízhullám a 
szörfözőt: és miként a hullámlovas-
nak is rendkívül ügyesen kell alkal-
mazkodnia a vízhullám különféle 
paramétereihez (pl. relatív sebesség, 
amplitúdó), úgy az elektron megfe-
lelő tulajdonságai is csak szűk hatá-
rok közt változhatnak az optimális 
gyorsítás eléréséhez, azaz hogy min-
dig megfelelő ütemben kapja meg a 
gyorsító lökést.

Mint azt Leemans hozzátette, kö-
vetkező célként a 10 GeV-es újabb 
energiacsúcs elérését tűzték ki – ám 
ehhez számos tényezőt kell még 
pontosabban összehangolniuk. 

(BerkeleyLab)

rök fehér csúcsa irritáló méreganya-
got tartalmaz. (Az eddig ismeretlen 
és azonosítatlan faj pontos leírára, 
besorolásra és elnevezésre vár.)

Londoño és munkatársai szinte biz-
tosak abban, hogy a fiókák megje-
lenésben és mozgásban is ezt a her-
nyót utánozzák. Az imitáció annyira 
tökéletes, hogy a fiókák még olyan 
szokatlan formájú tollakat is növesz-
tenek, amelyek megtévesztésig ha-
sonlítanak a hernyó szőreihez, még 
a végükön lévő, mérget tartalmazó 
fehér csúcs is látható rajtuk.

A kutatók szerint a fahéjas gyászti-
rannus fiókáinak különös védeke-
zési taktikája a Bates-féle mimikri 
körébe sorolható, amelynek során 
a védekező állat egy másik, veszé-
lyes fajra jellemző jegyeket imitál 
elijesztés céljából. A jelenség szá-
mos fajban megfigyelhető, főként 
lepkék körében gyakori. Mada-
rakban viszont most először sike-
rült megfigyelni. 

(National Geographic)

Világrekord: 

a mindössze  

9 cm hosszú asztali 

gyorsítóban 

4,25 GeV-es energiára 

gyorsítottak 

elektronokat 

KÉP:  

ROY KALTSCHMIDT/

BERKELEY LAB

Az egyelQre névtelen hernyófaj, amelyet  
a fiókák utánoznak
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 Tigrisek, elefántok, orosz-
lánok szenvedését rövidítette 
meg a holland kormány leg-

utóbbi döntésével. A szűk ketrecek és a cirkuszi élettel 
járó rendszeres, hosszú utazások a gyakran leláncolt ál-
latok számára kínszenvedést 
jelentenek a holland kormány 
álláspontja szerint.

Következményként nem 
szerepelhetnek a jövőben tig-
risek, elefántok, oroszlánok 
Hollandia cirkuszaiban. Az 
állatszámok betiltásáról egy új 
törvény rendelkezik.  Az álla-
tok egészsége fontosabb, mint 
az idejétmúlt szokások, és az 
olyan szórakoztatás, amely-
ben szerepet kapnak – mond-
ta el Sharon Dijksma állam-
titkár a kormány december 
közepi döntését követően.   

A szűk ketrecek és a cirkuszi 
élettel járó rendszeres, hosszú 
utazások a gyakran leláncolt 
állatok számára kínszenve-
dést jelentenek. A cirkuszi 
vadállatokra vonatkozó tila-
lom 2015. szeptember 15-én 

lép életbe Hollandiában. Több európai ország hozott 
hasonló törvényt az utóbbi években, köztük Belgium, 
Ausztria és Finnország is. Nagy-Britanniában 2015. dec-
ember 1-jétől nem tarthatnak vadállatokat a cirkuszok.

( www.greenfo.hu) 
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CIRKUSZ-STOP

A háromdimenziós filmvetítéseinkre előzetes bejelentkezés szükséges! 
További információkért látogassa meg honlapunkat: www.planetarium.hu.

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

9:30 A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok

11:00 Választható
A FöldrRl 

a csillagokig
Választható

Az élet bolygója: 
a Föld

Választható A Nap családja

13:00 Csillagtüzek Választható
A FöldrRl 

a csillagokig
Választható

Az élet bolygója: 
a Föld

A világ_r  
meghódítása 3D

14:30 Választható Leszállás a Marsra Bolygóközi 
társasutazás

Fénysugár  
az Andromédáról ^rkalandozások

16:00 Üstököslátogatóban
Égiekkel játszó földi 

lelemény
Világvége? Az égbolt csodái Földönkívüliek

17:00
Csodálatos  

Univerzum 3D
Csodálatos  

Univerzum 3D

 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk, 
 a csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m_sort.

A TIT Budapesti Planetárium 2015. januári és februári programja
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A 48. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: BÉCS A KONG-
RESSZUS UTÁN; A CSÁSZÁRI TANÍTVÁNY. Caeyers: Beethoven cím_ 
könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Domokos Imre (Budapest), dr. Farkas 
Lajos (Budapest), Opauszki Mihály (Szarvas), Pratz Anita (Budapest) és 
Varga Árpád (Budapest).

A 49. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: RÁDAY GEDEON, 
RÓZSA SÁNDOR, LAUCSIK MÁTÉ. Baráth Katalin: Arany cimbalom cím_ 
kötetét (Agave Kiadó) nyerte: Horváth Imre József (Tatabánya), Juhász 
János (Békés), Kajáriné Jeney Zsuzsanna (Békéscsaba), Kató Sarolta 
(Nyíregyháza) és Tóth Jolán (Kaposvár). A nyerteseknek gratulálunk, a 
nyereményeket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadónál immár hagyomány, hogy nyelvészeti könyvei mellett falinaptárat 
is megjelentet, melynek témája a madarak, a 2015-ös kiadványt Jeney Zoltán 
festményei díszítik. A naptárban szereplQ 27 madár közül kettQnek a tudomá-
nyos nevét kérjük. A megoldást beküldQk között a falinaptár 5 példányát sorsoljuk 
ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
2015. január 13-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. szá-
munkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 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 tudományos név. 10. ÍzelítQ a m_sorból. 11. Az 
alumínium vegyjele. 12. Tábort_zhöz is gy_jtik. 13. Tanulófokozat az ázsiai 
harcm_vészetekben (KIU). 14. A másik tudományos név elsR tagja. 17. Paksi 
sportklub névbet_i. 18. Gázolás járm_vel. 19. Csapattagként világbajnok öttu-
sázó (Tamás). 21. Algéria NOB-jele. 22. Párosan szép! 24. Az erbium vegyjele. 
25. Telibe találó. 29. Az illetQre. 30. Emelet, röv. 31. CsQdör. 32. A távolabbi. 33. 
Tejipari márka.

FÜGGQLEGES: 1. Modern párizsi metróvonal. 2. RejtekbQl édesget. 3. Átvitt 
értelemben: megsemmisítQ túlerQ. 4. Dunántúli bazaltbánya helye. 5. Elfárad, 
kimerül. 6. A végén elfut! 7. Kamaszodik. 8. Páratlan rész! 9. A Kr. e. II. században 
élt római jogtudós. 13. Tönkremegy az izzó. 15. Elemi szervezettség. 16. Kertvég! 
17. Szándékozik. 20. Királyi ülQhely, régiesen. 23. Postafiók, röv. 24. Az orrához. 
26. Fia lehet, lánya nem! 27. Omnia vincit ...; a szerelem mindent legyQz. 28. Imát 
záró szó. 29. A tanúban is nagyot alakító színm_vész (Lajos, 1935–1984). 32. 
Másik tudományos név második eleme. 34. A végén csattan! 35. Nézd!

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

A HÁROMSZÁZEZREDIK TELC-VIZSGÁZÓ

A közelmúltban újabb b_vös számot lépett át a TIT-TELC 
nyelvvizsga: a háromszázezredik nyelvvizsgázót kö-
szönthették a nyelviskola munkatársai. Ez a kerek sor-
szám Takács Katalin jegyzQkönyvébe került. A Budapes-
ten lakó, s egy multinacionális cégnél asszisztensként 
dolgozó vizsgázó a sikeres megméretés nyomán német 
általános-középfokú C típusú oklevelet szerzett. A „jubile-
umi” vizsgázó a lapunknak adott villáminterjúját közöljük. 
– Mióta tanul nyelveket?

- Gyerekkorom óta. A németen kívül még egy angol középfokú C nyelvvizs-
gám van. Szerintem Magyarországon ezt a két nyelvet a legcélszer_bb is-
merni. Az angol nyelv az alap, és a német nyelvismeret Magyarország gaz-
dasági és földrajzi helyzete miatt szintén elvárás sok munkáltatónál.

A nyelvtanulást azért tartom fontosnak, hogy a munkaerQpiac folyamatosan 
növekvQ elvárásaival lépést tudjak tartani, illetve meg tudjak felelni annak.
– Tervezi, hogy újabb nyelveket ismer meg?

– Az elQzQekbQl kifolyólag a következQ nyelv, amivel foglalkozni szeretnék 
az a francia, aminek a tanulását már januárban el akarom kezdeni, nyelv-
iskolai keretek között. Egyébként sokat gondolkoztam még a spanyol és a 
holland nyelven is. Itt szeretném kifejezni a köszönetemet a TIT-TELC vizs-
gaközpontnak a kedves ajándékért és a vizsga színvonalas lebonyolításá-
ért. A következQ nyelvvizsgámat is feltétlenül náluk szeretném letenni.

G. Á.
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A Magyar Nemzeti Múze-
um február 15-ig látogat-
ható Nézőpontok – Tér-
hatású fényképek a Nagy 
Háborúról című kiállítása 

háromdimenziós fényképeket mutat be. A fotók egy piros-
kék „szemüveg” segítségével térhatásúvá válnak, a magas-
ság és a szélesség két dimenziója mellett a mélység harmadik 
dimenziójával gazdagodnak. 

Mindegyik felvétel az első világháborúhoz kapcsolódik, s 
mindegyik eredetije egy sztereofénykép. Ez a különleges fo-
tográfia valójában kettő, egymástól kissé eltérő képből áll, 
amelyeket az emberi szem állásának megfelelően két külön-
böző szögből vettek fel ugyanarról a tárgyról. A képpár egy 
speciális szerkezetben, a sztereoszkópban szemlélve egyetlen 
térhatású képpé olvad össze a képnézegető tudatában. A 
négy gyűjteményből (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Fényképtára, Felvinczi Sándor magángyűjteménye, Had-
történeti Intézet és Múzeum Fotóarchívuma, Strobl Alajos 
Emlékhely Alapítvány) válogatott sztereoképek a digitális 
képfeldolgozás és az úgynevezett anaglif-eljárás segítségé-
vel, sztereonéző készülék nélkül válnak háromdimenzióssá.

A több mint száz éve ismert anaglif-technika lényege, 
hogy a jobb és a bal szem helyzetének megfelelően felvett 
két képet úgynevezett kiegészítő – komplementer – szí-
nekkel (pirossal és kékkel) másolják egymásra. Az így ka-
pott képet a „szemüveg” segítségével, a kiegészítő színek 
hatásmechanizmusának köszönhetően, az emberi agy tér-
ben képes érzékelni.

Alan Sonfistot a land art, az earth 
art, illetve az environmental 
art (környezeti művészet) 
nevű irányzat ma élő legis-
mertebb alakjaként tartja szá-
mon a művészettörténet. Az 
elsők között volt, aki művei té-
máját és a megvalósításukhoz 

felhasznált médiumot is a természetből merítette.
Az amerikai művész 1965-ben New York szívébe, Man-

hattanbe tervezett és 1978-ban a legkorábbi köztéren álló 
land art-műként felavatott Time Landscape (Időtájkép) című 
munkájával vált ismertté. A mesterségesen létrehozott 
„prekoloniális erdő” az újkori telepesek odaérkezése előtti 
vegetáció rehabilitációján keresztül mutatja be a metropolisz 
őshonos élővilágát. Sonfist megpróbálta ugyanazt a környe-
zetet visszaadni, amit a XVII. század elején a félszigetre ér-
kező holland gyarmatosítók a bennszülött amerikaiaktól 
örököltek. Az emblematikus alkotás 2015-ben ünnepli szü-
letésének ötvenedik évfordulóját. 

A Szépművészeti Múzeumban rendezett Alan 
Sonfist. Időtájkép című kiállítás az első, amely ennek 
a jelentős jubileumnak emléket állít. A tárlat február 15-
ig tekinthető meg.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Télen minden új ruhát ölt magára. 
Hidegre fordul az idő, előkerülnek a 
szekrényből a meleg ruhadarabok: 
sapka, sál kesztyű. Senki sem szeret-
ne piros orral, prüszkölve az ágyból 
kifelé tekinteni a havas tájra, ezért 
melegen, rétegesen öltözködik.

Változik a természet is. Az utcák, 
dombok, mezők fehér hótakaró 
alatt várják a tavaszt. A föld fekete, 

az idő szürke. Mikor néha kisüt a nap, akkor szikrázóvá va-
rázsolja a hófödte környéket. A Hókirálynő kiterjeszti biro-
dalmát, melynek képe gyakorta vi-
seletéhez formálódik. A jég, a fekete 
föld, az ünnep aranyos ragyogása és 
minden, ami télen oly jellemző, az ő 
viseletén is tükröződik.

Ezt a viseletet mutatják most be a 
győri Rómer Flóris Művészti és 
Történeti Múzeum Csikóca Művé-
szeti Műhely és Kiállítótér termei-
ben, Gottlieb Réka öltözék- és öltö-
zékkiegészítő-tervező munkáin ke-
resztül A tél ruhái címmel. Ezen alkotások inspirációját a 
hidegvérű állatok, a pikkelyes hüllők adták, mely hatásra lét-
rejöttek azok a flexibilis, minden felülethez jól alkalmazko-
dó öltözékek, melyek akár a Hókirálynő oly szeszélyesen 
változó ruhatárának is szép darabjait képezhetik. A tárlat 
március 1-ig várja az érdeklődőket.

A fotó műfaját gondolja újra 
és használja fel többféle célra 
a három örök útkereső, a kí-
sérletezést ars poeticaként 
valló művész: Váli Dezső, He-

gedűs 2 László és Lévai Jenő. Hármas, Képpraxisok című 
kiállításukon a látogató maga találhatja meg, hol futnak 
egymásba és hol kanyarodnak el egymástól ezek az alkotói 
utak. A művészek ugyan eszközként használják a fotográfi-
át, mégsem fotográfusok – képzőművészek, akik a műfajok 
közötti párbeszéd hívei.

Hegedűs 2 László a mulan-
dóságot éri tetten és leplezi 
le digitális képsorozataival, 
melyekhez szövegcentrikus 
installációk adnak hátteret. 
Lévay Jenő rétegekkel ját-
szik: fotóz, számítógéppel 
átalakít, majd „visszahelyez” 
a valóságba különböző objektumokat. A kiállításon hasz-
nált tárgyakból készült gépezetei is láthatók. Váli Dezső 
pedig precízen dokumentált, puritán életének lenyomata-
iból készít műalkotást. A Műcsarnokban látható tárlat 
február 1-ig tart nyitva.

SztereonézQ helyett

Alkotói utakKörnyezeti m_vész

Öltözékek télre
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Netán a metán is életeket 
menthet?
A metángáz sorsa meglehetQsen méltányta-
lannak bizonyult. A legtöbben tehenekre, kelle-
metlen szagokra vagy éppen az üvegházha-
tásra asszociálnak a gázzal kapcsolatban. Pe-
dig valójában szagtalan, ráadásul valószín_leg 
sokkal többre képes, mint azt eddig gondoltuk 
róla.

Netes Mikes
Az írói szótár elQzményének a konkordanciát 
és a glosszáriumot tekintjük, melyek gyökerei 
az ókorig vezethetQk vissza. E két m_faj ötvö-
zQdése eredményezte a mai értelemben vett 
írói szótártípus kialakulását. S ez vezetett el 
végsQ soron Mikes Kelemen nyelvének inter-
netes feldolgozásáig is.

Kilátások és kihívások 
a pénzügyi válság tükrében
A pénzügyi és gazdasági válság új megvilágí-
tásba helyezte az eurócsatlakozás kérdéskö-
rét a kelet-közép-európai országok gazdaság-
politikai döntéshozói szemében. A feltételrend-
szer – az egyenlQ elbírálás elve alapján – for-
mailag nem változott ugyan, de a válságkeze-
lés számos új elemet hozott.
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Világító rejtély.

A hátlapon
Irán csillagai

Az Elburz – a Teherán és a Kaszpi-
tenger között húzódó magashegység 
– látványos arcát mutatta ott jár tam-
kor. Február havában a 2 000 méter 
feletti vonulatokat még hó fedte, 
amely sajátos látvány a 36. szélességi 
fokon. Közvetlenül a legmagasabb 
csúcs, az 5610 méterre emelkedő 
DamƗvand szomszédságában tábo-
roztunk le, hogy a hóval borított 
hegyoldalakat a tél csillagaival 
együtt kompozícióba foglaljuk. A 
Haraz-völgy tradicionális kereske-
delmi útvonala mellett található Ira 
település  határában készült a hátla-
pon látható asztrotájkép.

Az Elburz havas oldalának a falu 
közvilágítása ad derítést, amely fe-
lett az időszak jellegzetes konstel-
lációját láthatjuk. A kép jobb olda-
lán az égbolt egyik legszebb csil-
lagképe, az Orion tagjai fényle-
nek. (Ez a csillagkép egyébként 
Kaszás és Vadász néven is ismert.) 
Bal felső csillaga, a szuperóriás 
Betelgeuse a Nagy Téli Három-
szög tagja. Ezt az alakzatot a hegy-
gerinc felett látható Szíriusz – a 
Nagy Kutya legragyogóbb csillaga 
– és a jobb felső sarokban megbújó 
Procyon – a Kis Kutya alfája – raj-
zolja ki mint domináns égi három-
szöget. Az égbolt legfényesebb tíz 
csillagából négy is azonosítható a 
felvételen, amennyiben az említet-
teken kívül az Orion bétáját – a 
Rigelt, avagy a Vadász lábát – is 
ide számoljuk.

Kép és szöveg: 
LADÁNYI TAMÁS
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