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…nagy megbecsülést érdemelnek azok, akik az ország 
kisebb településein, illetve anyagi tekintetben hátrányos 
régiókban élve vagy ott gyakran megfordulva sokat 
tesznek a magyar történelem kutatásáért, a történelmi 
ismeretterjesztésért, s az ehhez szorosan kapcsolódó ha-
gyományok, kultuszok éltetéséért.

Mindezt annak kapcsán tartom fontosnak leszögezni, 
hogy a közelmúltban az egyik hetilapban egy író egy 
II. Rákóczi Ferencről papírra vetett publicisztikájával – 
nyilván akaratlanul – a hazai történészek, muzeológu
sok és történelmi hagyományápolók jelentős rétegét sér
tette meg. Azt írta: „hol van csak egy is, aki az elmúlt 
húsz-harminc évben Rákóczival pezsgésbe hozta a szak-
mát, vagy ami még fontosabb: a közönséget. Nem tu-
dok ilyet.”

Nos, én tudok, több tucatnyit is. 2003-2011 között 
nyolc éven keresztül (!) konferenciák, ismeretterjesztő 
rendezvények, kiállítások, könyvbemutatók stb. sorával 
emlékezett meg a széles közönség és a történész-, iroda-
lomtörténész-, muzeológus-szakma a Rákóczi-szabad-

ságharc 300. évfordulójáról. Sárospataktól Vaján át Bor-
siig se szeri, se száma nem volt a kiváló kiállításoknak, 
az emlékezetes rendezvényeknek. Csodálkozom, hogy a 
kulturális életben amúgy jártas szerző ezekről nem hal
lott, nem olvasott. Elég csak azt kiemelnem, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeuma 
éppen az állandó kiállítása megújításáért, a Rákóczi-kor 
értő tolmácsolásáért nyert Év Múzeuma elismerést. S a 
fenti mondatok különösen igaztalanok idén, amikor a 
közelmúltban vettünk búcsút lapunk szerkesztőbizottsá
ga elhunyt tagjától, a Rákóczi-kor kiváló kutatójától, 
R. Várkonyi Ágnes akadémikustól, aki még a halála 
előtti hónapokban, több mint 85 évesen is fáradhatatla
nul járta az országot, s beszélt, mesélt Rákócziról és ko-
ráról felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt.

A Rákóczi-kultusz továbbéltetése fontosságának a 
kérdésében egyetértek az idézett publicisztika szerzőjé
vel. De ehhez a folytonossághoz elengedhetetlen a friss 
szakirodalom iránti érdeklődés, a szép számmal születő 
eredmények figyelemmel kísérése, s az e téren rengete-
get dolgozó történészek, muzeológusok és hagyomány-
őrzők munkájának a megbecsülése!

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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 Az	agy	elrejtett	szigetei

Májusban adták át az agykutatók 
Nobel-díjának is nevezett Brain 
Prize-t, az Agy-díjat, amelynek 
– még 2011-ben – három magyar 
kutató volt a díjazottja. Idén, a 
négy kitüntetett közül ketten is 
Münchenben dolgoznak: a te-

mesvári születésű Arthur Konnerth 
a Technische Universität oktatója 
és az ottani Friedrich Schiedel ideg-

tudományi tanszék egyik alapítója, 
Winfried Denk pedig a Max Planck 
Intézet Neurobiológiai Osztályának 
igazgatója. Az 1 millió eurós díjon 
David Tank és Karel Svoboda Ame-
rikában dolgozó kutatókkal együtt 
osztoznak.

Közös munkásságuk eredménye, 
hogy mára sokkal pontosabban 
vizsgálhatjuk az agykéreg sejtjei-
nek kapcsolatait és működését az élő 
szövetben anélkül, hogy károsítani 
kellene azt. A 80-as évek óta alap-
vető eszköznek számító, kétfotonos 
mikroszkóp feltalálását és gyakorlati 
eredményeit köszönhetjük nekik. A 
műszer a többfotonos mikroszkóp 
egy speciális változata, mely hosz-
szúhullámú fényrészecskékkel tudja 
gerjeszteni a fluoreszcens festék-
anyagot. Ez azért fontos, mert ellen-
tétben a rövidhullámhosszú (ibolya, 
ultraibolya) sugárzással ez kevésbé 
ártalmas, és kevésbé szóródik, így 
anélkül, hogy roncsolná, képes az élő 
szövet mélyebb rétegeihez is eljutni 
(1mm-re az optikai mikroszkópok-
nál megszokott 50-80 µm helyett).
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Segítségével nem csak az agykérgi 
kapcsolatok egészséges működésről 
kapunk képet, de egyes megbete-
gedések sejtközi mechanizmusait 
is megismerhetjük. Az újdonság-
nak számító kitűnő felbontás miatt 
a műszer egy teljes idegsejt helyett 
egyetlen vékony dentrit következő 
neuronhoz való kapcsolódásának 
(szinapszisnak) in vivo megfigyelé-
sét teszi lehetővé. Ilyen méretarány-
nál nyomon követhető például az 

Alzheimer-kórt okozó ß-amyloid 
plakkok kialakulása és lerakódása. 
Egyszerre lehet megfigyelni a be-
tegség folyamatait több nagyításban: 
egyetlen sejtnyi, szövettani, szenzo-
rosműködési és viselkedési szinten 
is. A vizsgálat egyértelművé tette, 
hogy a változások minden szinten 
párhuzamosan mennek végbe, és ez 
alapot adott a betegség egyes stádiu-
mainak elkülönítésére.

Az említett műszer és több más 
képalkotó technika közös használa-
tával más területeken is sikerült vizs-
gálatokat folytatni. A nem REM 
(Rapid Eye Movement – gyors 
szemmozgások) fázisú alvás lassú 
hullámai az agykéregből indulnak, 
ellentétben sok, eddig élő hipotézis-
sel. Elsőként bizonyították, hogy az 
agy több ezer idegsejtjének gerjesz-
tése mindössze egy apró szigetnyi 
50-100 neuronból álló sejtcsoportból 
indul az agykéreg mély (úgyneve-
zett 5.) rétegéből. Ezek a ritmikus 
impulzusok nagy szerepet játszanak 
például a nappali események emlé-
kezetbe történő elraktározásában, de 

a különböző betegségek – mint az 
Alzheimer-kór is – megtörhetik en-
nek az ütemét, rongálva ezzel több 
más agyi funkciót.

A négy szakember alapvetően ala-
kította át az agykutatás fejlődését az 
évek során folyamatosan tökélete-
sített találmányukkal; a kétfotonos 
mikroszkópnak köszönhetően bepil-
lantást nyerhetünk az agy eddig rej-
tett területeibe – olvasható a Brain 
Prize indoklását a díj odaítéléséről.

TEGZES MÁRIA

	 Halgyík	–	Mary	Anning	
tiszteletére

Az Ichthyosauria-rend képvise-
lőit, a „halgyíkok”at – akár-
csak a sokhelyütt hasonló téve-

déssel számon tartott repülő hüllőket 
(Pterosauriákat) – gyakran említik 
egy kalap alatt a dinoszauruszok-
kal (Dinosauria), noha nem állnak 
azokkal szoros rokonságban. A 
halgyíkok a vízi életmódhoz alkal-
mazkodott, hengeres testű, kiválóan 
úszó, ragadozó hüllők voltak – ma-
radványaik a földtörténeti középidei 
rétegekben (a triásztól a kréta idő-
szakig) bukkannak fel. 

Az első – nem épp zökkenőmen-
tesen – leírt halgyíknemzetség az 
Ichthyosaurus volt.  A XIX. század-
ban gyűjtött példányok jó részét 
ebbe a génuszba sorolták be, ezzel 
még 1900 előtt több mint 50 fajjal 
járultak hozzá az addig ismert ősál-
latok névsorához. A későbbi, részle-
tesebb tanulmányok persze rengeteg 
fajt emeltek ki a nemzetségből, vala-
mint hoztak létre új génuszokat, míg 
végül csak három Ichthyosaurus-faj 
maradt: az Ichthyosaurus communis, 
az Ichthyosaurus breviceps és az 
Ichthyosaurus conybeari.   

Dean R. Lomax, a Manchesteri 
Egyetem kutatója és Judy A. Massare, 
a New York Állami Egyetem 
brockporti intézményének professzo-
ra ezt a már sokat kurtított listát kissé 
visszabővítette egy új fajjal, melyet a 
híres Mary Anning után neveztek el 
Ichthyosaurus anningae-nek. A kutatók 
eredményeiket a Journal of Vertebrate 
Paleontology című folyóiratban tár-
ták a világ elé. Az új faj leírása egy 
részleges csontvázon alapul, mely 
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Winfried Denk a kétfotonos mikroszkóppal (balra) és Arthur Konnerth (jobbra) 

(FORRÁS: MAX PLANCK INTÉZET)
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mellúszó a felkar-
csonttal és a törzs 
elülső része, vala-
mint a test hátsó 
részének szétesett 
porciói, beleértve 
a két combcsontot és egy csípőcson-
tot. A példányt a felkarcsontok, a 
mellső függesztőöv és a mellúszók 
morfológiai bélyegei alapján sorol-
ták az Ichthyosaurus-nemzetségbe. 
Az artikulált maradványok teljes 
hossza 74,7 centiméter, ami alapján a 
kutatók az egykor élt példány teljes 
testhosszát 1,4 méter körülire becsül-
ték. A koponya a többi Ichthyosaurus-
fajéhoz képest arányaiban nagy: ez a 
bélyeg a faj sajátja, a holotípus-példány 
életkorával kapcsolatban a koponya 
részletei hordoznak információt: esze-
rint a példány legalább szubadult, vagy-
is az ivarérés határán álló egyed lehetett.

A példányt beágyazó kőzetdarab-
ban egy kihalt lábasfejű, a Bairstowius 
junceus nevű belemnitesz maradvá-
nyait is megtalálták, mely alapján 
az Ichthyosaurus anningae holotípus-
példányának korát az alsó-jurán 
belül az alsó-pliensbachi emeletre 
(182,7±1,5 millió év) datálták. Ebből 
az időszakból ez a legteljesebb, is-
mert halgyík-maradvány.

Az új faj tudományos neve sokak 
számára csenghet ismerősen. Mary 
Anning (1799–1847) egyike volt 

a Doncasteri Múzeum és Művészeti 
Galéria gyűjteményében található 
(Doncaster, Egyesült Királyság). A 
sors furcsa fintora, hogy – noha a 
csodálatos minőségben megőrződött 
csontvázrészletet az 1970-es évek 
végén vagy az 1980-as évek elején 
emelték a napvilágra – hosszú éveken 
át közönséges másolatnak vélték. 

A példány sokáig állt a Hilary Corke 
Minerals ásványkereskedés (Surrey, 
Egyesült Királyság) tulajdonában. 
A cég tulajdonosának lánya, Emma 
Corke elmondása alapján a példány 
csaknem biztosan Charmouth kör-
nyékéről származik. A maradványt 
a Doncasteri Múzeum és Művészeti 
Galéria vásárolta meg, ahol egészen 
az 1980as évek végéig a fő galéri-
ában volt kiállítva. 2008-ban Dean 
R. Lomax aztán „újra felfedezte” a 
példányt, melyet 2009-ben ismét ki-
állítottak.

A kutatók további négy egyedet 
azonosítottak az új faj tagjaként, 
melyek újabb információkkal szol-
gálnak a faj anatómiáját illetően. 
Megjegyzésre érdemes, hogy az 
Ichthyosaurus anningae ismert példá-
nyainak száma még így is több mint 
kétszer annyi, mint az Ichthyosaurus 
conybearinak.

Az Ichthyosaurus anningae holotípus-
példányában megőrződött a ko-
ponya, a mellső függesztőöv, a két 

azoknak a korai fosszíliagyűjtőknek, 
akiknek rengeteget köszönhet a mai 
tudományos társadalom. Mary sze-
gény család sarjaként született az 
angliai Dorsetben található Lyme 
Regisben. Ő és bátyja, Joseph 
Anning fedezte fel és emelte ki 
181112ben az első, nagyjából 5,5 
méteres Ichthyosaurus-fosszíliát. 
Mary abból élt, hogy az általa lelt 
fosszíliákat az azok iránt érdeklő-
dőknek (a tudósoktól a turistákig) 
árulta – ezért is kerülhetett sor 
arra, hogy a legelső Ichthyosaurus
maradványt 23 fontért eladta (mely 
összeg elég volt a család féléves élel-
mezésére). 

Mary számos különleges és tudo-
mányos szempontból kulcsfontos-
ságú maradvánnyal gazdagította a 
világot, ennek ellenére neve sokáig 
nem kapott különleges jelentőséget 
a paleontológia tudománytörténeti 
palettáján. Egy szegény asztalos so-
kadik gyermekeként, tudományos 
ismeretek és képzettség híján egy-
szerűen nem volt abban a társadal-
mi helyzetben, hogy a tudományos 
világ – amelyet akkoriban férfiak 

Az Ichthyosaurus anningae rekonstrukciója (James McKay munkája) és 

holotípus-példánya (alul)

A Mary AnningrQl készült leghíresebb festmény, mely jelenleg a 
londoni Természettudományi Múzeumban található. A festményen 

Anning mellett látható h_séges kutyája, Tray.
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uraltak – befogadja. Erről tanúsko-
dik, hogy az általa felfedezett hal-
gyíkról kiadott első tudományos 
írásokban még csak meg sem emlí-
tik a nevét. Saját kezűleg, fáradtsá-
gosan másolgatta le magának e tu-
dományos cikkeket, hogy megértse 
a tudomány logikáját és számára bo-
nyolult szakzsargonját.

Az Ichthyosaurus anningae hiány-
pótló névadásával a kutatók tisztelet-
tel adóznak Mary Anning munkás-
ságának, melyet Mary Anning min-
den kétséget kizárólag megérdemel.

SZABÓ MÁRTON 

	 Plágium	

Plágium címmel rendezett tu-
dományos ülést az MTA négy 
osztálya május 21én. Tíz elő-
adó járta körül a témát az el-
méleti alapvetéstől a fogalom 
fejlődéstörténetén át a plágium-
keresés gyakorlati kérdéseiig. 

Gyertyánfy Péter szerzői jogi 
értelemben kijelölte a határokat: mit 
tekintünk ma védett műnek. A pla-
gizálás – vagyis az eredeti mű fel-
használása a szerző nevének és szer-
zői minőségének feltüntetése nélkül 
– egyszerre sértheti a szerző személyi 
és vagyoni jogait.

A tudományos disszertáció a minő-
sítési eljárásban nem minősül védett 
alkotásnak. Ha azonban az eljáráson 
kívül használja föl valaki a szöveget, 
az értekezés ez esetben már védett 
szerzői műnek minősül. Az idézés 
során alapszabály, hogy az idézetnek 
a célhoz kell igazodnia. 

A sérelemdíj a régebben ismert 
„nem vagyoni kártérítés”t váltotta 
föl; az eltiltás, az elégtétel adása és 
a gazdagodás megtérítése mellett sé-
relemdíjat is kérhet az a szerző ( jog-
tulajdonos), akinek a művét jogo-
sulatlanul felhasználták, személyhez 
fűződő jogait megsértették.

Legeza Dénes a műélvezettől az eti-
kai eljárásig vette nagyító alá a plá-
gium kérdéskörét. Magyarországon 
először Toldy Ferenc kezdeményezte 
az írói tulajdon elismerését és tör-
vényi védelmét. 1840-ben egy ter-
jedelmes dolgozatot jelentetett meg 
e tárgyban; megteremtve ezzel a 
magyar szerzői jogi szakirodalmat. 
Gondolatai ma is érvényesek: a mű-
példány tulajdonjogának megszer-
zésével az olvasónak sem szerzői, 
sem kiadói jogai nem keletkeznek, 
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azonban a műből tanulhat és tanít-
hat, szellemi munkásságának részé-
vé teheti, idézhet belőle, kritikával 
illetheti stb. 

A magyar szellemi élet szereplői 
morálisan elmarasztalandó cseleke-
detnek tartották a plágiumot, amely 
„bitorlás” néven bekerült az 1884. 
évi első magyar szerzői jogi törvény-
be. A Szerzői Jogi Szakértő Testület 
több ízben foglalkozott a hozzá be-
nyújtott plagizálási kérdésekkel. A 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
honlapján (www.sztnh.gov.hu) meg 
lehet tekinteni a szakvéleményeket.

A szoftverekkel kapcsolatos kér-
déseket Faludi Gábor elemezte. A 
szerzői jog terén a szoftver a „későn 
érkezett gyermek” – a 70es évek 
elején merült föl először, hogy e szel-
lemi alkotás védelme érdekében is 
tenni kellene valamit. Sokáig tartott 
a vita arról, mely nemzetközi jogi 
szabályozás hatálya alá helyezzék a 
szoftverterméket. Joggal merült föl, 
hogy szabadalmi oltalmat kaphas-
sanak a szoftverek, de ezt a javasla-
tot később elvetették. A Berni Uniós 
Egyezmény a rögzített, megformált 
tartalomra terjed ki. A szoftver lé-
nyege a leírt forráskód – ezáltal egy-
fajta írásműnek tekinthető –, így jó 
megoldásnak tűnt, hogy a szerzői 
jogi szabályozás hatálya alá kerüljön. 

A szoftverek védelme terén gon-
dot okoz, hogy amíg a „klasszikus” 
szerzői művek felhasználása három-
pólusú (például író – kiadó – olvasó), 
addig a szoftvereké csak kétpólusú: 
az olvasó a szerzői jog szempontjá-
ból egyszersmind felhasználó is. Tu-
lajdonképpen erre vezethető vissza, 
hogy a szoftvereket ki kellett zárni a 
szabad felhasználásból. 

Kollár István gyakorlati szempont-
ból vizsgálta a plagizálást; felhívva 
a figyelmet arra, hogy nem szabad 
a végletekig kiélezni a kérdést. Más 
szabályoknak kell vonatkozniuk a 
szakdolgozatokra, mint a doktori 
disszertációkra. Egy szakdolgozat-
ban alapvető követelmény a szak-
irodalmi háttér bemutatása, egy 
doktorandusz viszont akár több saját 
publikációjára is hivatkozhat a disz-
szertációjában. 

Pataki Máté a plágiumkereső szoft-
verek lehetőségeit és korlátait is-
mertette. Az MTA SZTAKI által 
kifejlesztett KOPI – a többi plági-
umkereső szoftverhez hasonlóan 
– egy adott korpusszal veti össze a 
vizsgálat alá vont szöveget; vagyis 
egy konkrét egyetem, intézmény 
által összegyűjtött és tárolt szöveg-
állományban tudja lefolytatni a vizs-
gálatot. A 2003 óta működő KOPI 
szövegdaraboló módszert alkalmaz: 
a szöveget 3 szavas elemekre vágva 
valamennyi esetet megvizsgálja – 
vagyis a program a szövegben leírt 
sorrendben figyeli az egymás mel-
lett álló szavakat.

Ollé János – saját szavaival – álnaiv 
gondolatkísérletet folytatott a tudo-
mányos élet lélekkufárjairól. A ku-
tatók magatartása szükségképpen 
altruista, hiszen a tudásukat, kutatá-
si eredményeiket azért osztják meg 
másokkal, hogy azokat a többiek is 
hasznosíthassák. Ha viszont a szerző 
tudatosan lemond szerzői jogairól, 
és ezt a művet valaki hasznosítja, 
beszélhetünk-e egyáltalán plági-
umról? Az internet akár altruista 
tudásközösségnek is tekinthető, és 
az átláthatósága – elvileg – fordítot-z átláthatósága – elvileg – fordítot-
tan arányos a plágiumpotenciállal. 
Mégis fölmerül a kérdés: az inter-
neten hozzáférhető, fölfoghatatlan 
mennyiségű szöveg segíti vagy gánnyiségű szöveg segíti vagy gá-
tolja a plágiumot? 

A középkori arab világban egyér-
telműen létezett a szellemi tulajdon 
fogalma – mondta el Szombathy Zol-
tán. Az iszlám vallásjogban a plági-
um fogalma nem ismeretes, erkölcsi 
értelemben mégis elítélték azt, aki 
erre vetemedett. Szovák Kornél a 
plágium fogalmának európai fejlő-
déstörténetét tekintette át Martialis 
névadó versétől a könyvnyomta-
tás felfedezésén át a kiadói érdekek 
XVIII. századi erőteljes manifesztá-
lódásáig. 

TÓSZEGI ZSUZSANNA
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– Hogyan lehet kutatni az evolúciót?
– Az evolúciót vizsgálni nem köny-
nyű, de vannak módszerek. Egyrészt 
lehet matematikai úton modellezni 
az evolúciós folyamatokat, másrészt a 
fajok genetikai állományának össze
hasonlításával is lehet rekonstruálni a 
leszármazási útvonalaikat. Ezeken 
kívül kísérletekkel is vizsgálható az 
evolúció. Mi ez utóbbival foglalko
zunk. Elefánttal nem célszerű kísérle
tezni, mert viszonylag hosszú náluk 
egy generációs idő. Elefánt helyett 
mikrobákat tenyésztünk, hiszen az 
evolúció általános törvényei érvénye
sek rájuk is, cserébe könnyen kezelhe
tőek és gyorsan szaporodnak.

B E S Z É L G E T É S  P Á L  C S A B A  B O LYA I - D Í J A S  B I O L Ó G U S S A L

HÍD AZ EVOLÚCIÓ ÉS 
AZ ORVOSTUDOMÁNY KÖZÖTT

A Bolyai-díjazottak rendre nemzetközileg elismert magyar kutatók, akiknek tudományos eredmé-

nyei hatással lehetnek a társadalmi-gazdasági életre. Ezen kívül fontos szempont a díjazott kutatói 

utánpótlás-nevelésben játszott szerepe. Idén Pál Csaba biológus nyerte el a magyar tudományos 

élet	kiemelkedW	elismerését,	a	Bolyai	János	Alkotói	Díjat.	EbbWl	az	alkalomból	beszélgettünk	vele.

– Hogyan kapcsolódik az evolúci-
óhoz az antibiotikum-rezisztencia?
– Olyan irányba fordultunk az evo
lúciókutatással, hogy annak gyakor
lati jelentősége legyen, így kerültünk 
az antibiotikumkutatás területére. A 
laborunkban különféle antibiotiku
mokat különböző dózisokban ada
golva rezisztens bak tériumokat te
nyésztünk. Az antibiotikumok hatá
sára a természetes mutációk közül az 
előnyösek terjednek el és a dózis eme
lésével egyre ellenállóbbakká válnak 
a baktériumok. Kéthárom hét alatt 
akár százszor ellenállóbb baktériu
mot kapunk, ami félelmetes szám. 
Ezeknek a baktériumoknak a génál

lományát feltérképeztük és azt lát
tuk, hogy átlagosan öttíz mutáció 
volt a genomjukban. Sokszor a 
klinikumból ismert mutációk ala
kulnak ki nálunk is, de volt már 
olyan, hogy addig nem látott 
rezisztenicamechanizmust fedez
tünk fel.

A legérdekesebb az volt, hogy az 
eddig leírt egyszerű, kevés moleku
lát igénylő mechanizmusok mellett 
komplexebb viselkedésekkel is talál
koztunk. Korábban megmutatták, 
hogy a védekezés során a baktérium 
vagy nem engedi az antibiotikum 
sejtbe jutását, vagy kipumpálja azt, 
vagy megváltoztatja az antibioti
kum célpontját vagy lebontja az an
tibiotikumot. Amit mi láttunk, az 
mindennél sokkal bonyolultabb 
volt. Kulcsfontosságú szabályozó 
gének módosultak, akár a teljes 
génátíródási mintázat is megváltoz
hatott; egyes gének hatásai felerő
södtek, másoké csendesedtek. Vala
hogy úgy lehet elképzelni, mintha 
Budapesten hirtelen sokkal keve
sebb autó lenne, de helyette sokkal 
több biciklis és gyalogos. Az alko
tóelemek aránybeli változása miatt a 
város egész rendszere változna meg.
  – A díjátadás óta a laboratóriumuk 
kapcsán előtérbe került kulcsszó a 
baktériumok „Achilles-sarka” volt, 
ez pontosan mit takar?
– A felfedezésünk evolúcióbiológu
sok számára a legkevésbé sem meg
lepő, de a klinikai mikrobiológusok 
alig akarták elhinni. Az evolúcióbi
ológiában (és más tudományterüle
teken is) megszokott jelenség a 
„tradeoff”, amely azt jelenti, hogy 
ha az élőlény valamiben javul, más
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mik a sejt védekezési mechanizmu
sai az ilyen hibák ellen. Egy másik 
téma nem közvetlenül a mi labo
runkhoz tartozik, de a Szegedi Bio
lógiai Intézet egy kutatócsoportja 
Pósfai György vezetésével elkészí
tett egy leegyszerűsített baktériumot. 
Hosszú, aprólékos munkával sok nem 
kulcsfontosságú gént eltávolítottak a 
genomjából. A genom nagyjából így 
30%kal kisebb lett. Az eredmény 
pedig egy, a biotechnológia szem
pontjából hasznos baktérium lett, 
amely könnyebben kezelhető, módo
sítható és vizsgálható.

Ezek a baktériumok meglepően 
jól  szaporodnak normál táptalajon, 
megfelelő körülmények közt, vi
szont képtelenek tolerálni a stresszt. 
Gyakorlatilag bárhogyan változik a 
környezet, ők belehalnak. Ez azt bi
zonyította számunkra, hogy látszó
lag eldobható gének is kulcsfontos
ságú szereppel bírnak. A járulékos
nak tekinthető elemek tehát 
stresszkörülmények közt a túlélést 
teszik lehetővé.

Harmadiknak említeném azt, ami 
kapcsolódik az antibiotikumos té
mához. Laboratóriumi körülmé
nyek közt rendszerint elhanyagol
ják azt a szempontot, hogy a bakté
riumok közt nem csak egy fajon be
lül lehetséges a gének átadása. 
Tudományosan horizontális gén
transzfernek nevezik azt a jelensé
get, mikor más fajtól nyer egy adott 
élőlény géneket. Ennek nagy iro
dalma van, manapság még inkább 
felkapott téma.

A talajban rengeteg baktérium, ví
rus és egyéb élőlény él, amelyek örö
kítő anyagait fel tudja venni az álta
lunk tenyésztett baktérium. A talaj
ból szerzett DNSdarabokat bakté
riumainkhoz adagolva a genomi 
mutációk mellett a „szerzett” gének 
hatásait is vizsgálhattuk az antibioti
kumaink ellen. Szerencsére volt 
olyan, jelenleg kereskedelmi forga
lomban nem lévő antibiotikum, 
amely ellen még így sem alakult ki 
tolerancia. Általánosságban a mód
szerünk alkalmas arra, hogy előre 
jelezze egy adott molekula hosszú 
távú hatékonyságát.
– Úgy tudom, egy robot is segít 
Önöknek a laborban.
– Igen, sőt kettő. Az egyiket Kitti 
Hamiltonnak hívják, ő foglalkozik 
a baktériumokkal, a másik az élesz
tőkkel. Különböző organizmusok 
esetében más a cél, más a kérdés, így 
jobb ezeket különválasztani. A ro
botok olyan munkát végeznek, 
amelyet ember nehezen vagy egyál
talán nem tudna. Ilyen például az 
evolúciós kísérleteink során az anti
biotikumkoktélok keverése. Pén
teken beprogramozzuk őket, egész 
hétvégén dolgoznak, hétfőn pedig 
kiértékeljük az eredményt. Így, 
hogy nem kell automatizálható ru
tinfeladatokat elvégeznie a kutató
nak, több ideje marad az intellektu
ális kérdésekre. A jövőben szeret
nénk, ha a kiértékelés egy részét is a 
számítógép végezné, sőt akár új kí
sérletet is javasolhatna. Ha ez meg
valósul és a javasolt kísérletet el is 

ban romlani fog. Például a gepárd el
vesztette az erejét a gyorsaságáért 
cserébe, így nem képes bölényre va
dászni, de utoléri a gazellát.

A bakteriális rezisztencia egy spe
ciális esete ugyanennek. Ha bakté
rium belső rendszere alkalmazko
dik az egyik antibiotikumhoz, ak
kor előfordulhat és elő is fordul, 
hogy egy másikra hiperérzékennyé 
válik. Ezt, az alkalmazkodás során 
a baktériumokban létrejött sebez
hető pontot neveztük Achillessa
roknak. Azt találtuk, hogy adott 
szerek tudatos kombinációja, vagy 
egymás utáni alkalmazása nagyban 
megnöveli a baktériumok elleni ha
tékonyságukat.
– Ha jól tudom, kórházakban előfor-
duló multirezisztens szuperbaktéri-
umok ellen nem segít, ha egyszerre 
adnak sokféle antibiotikumot.
– A kereskedelmi forgalomban lévő 
antibiotikumok közül az amino
glikozidoknak van más antibiotikum
ra érzékenyítő hatása, de ezeket nem 
szívesen alkalmazzák, mert nagy 
mennyiségben süketséghez vezetnek. 
A klinikumban viszonylag kevés an
tibiotikumcsalád van, összesen alig 
négyöt célpontra hatnak. Az anti
biotikumkutatás igyekszik új cél
pontokat találni, de ez igen nehéz fel
adat. Azok az antibiotikumok, ame
lyekkel mi dolgoztunk, általában kis
molekulák voltak és legtöbbjük nem 
gyógyszerhatóanyag.
– Milyen további témákon dolgozik 
még a laborban?
– Nagyjából tíz projektünk van 
most, körülbelül a fele rejt közvetlen 
gyakorlati lehetőséget. Bár az anti
biotikumkutatás mostanában egy 
központi téma, engem elsősorban 
az intellektuális kihívás vonzott. 
Ugyanez vezetett a fehérjeevolúció 
felé is. Felvetődött bennünk a kér
dés, hogy egyes fehérjék miért vál
toznak gyorsabban, mint mások. 
Miért történik egyes fehérjék kelet
kezésekor több hiba, mint másoké
nál? Azt korábban megmutatták, 
hogy az öregedés velejárója, hogy 
ez a hibaráta nő. Ha kóros folya
matok miatt túl magas lesz, akkor 
a fehérjék összecsoportosulnak, 
ami a sejt halálához vezet. Ez a 
mechanizmus figyelhető meg 
egyes neurodegeneratív betegsé
gekben. Mi azt vizsgáltuk, hogy 
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földön tudtam építeni, de itthon is 
vannak számomra meghatározó ku-
tatótársaim. Papp Balázs kollégám-
mal nagyon sok projektet együtt irá-
nyítunk. Sokan nem hiszik el, de itt-
hon is vannak versenyképes lehető-
ségek, és ez nemcsak pénzt jelent, 
hanem kapcsolatrendszert, szellemi 
tőkét és érdeklődő, lelkes diákokat.

Ami nagyon más külföldön, első-
sorban a híres kutatóegyetemeken, 
mint Oxfordban, hogy rettentően 
sok sikeres ember van. A kutatásban 
egy nagyon fontos elismerés és tá-
mogatás az ERC (European Rese-
arch Council) Grant. Nagyon kom-
petitív a mezőny ennek az elnyerésé-
re, de amíg egész KözépKeletEu-
rópában összesen 60 kutató kapta 
meg, addig csak Cambridgeben 
120130 nyertes van. Ez rettentő 
sok, így a díj értéke is sokkal kisebb 
ott. Azon túl, hogy drágább az élet, 
a díjazottat annyira nem becsülik, 
hogy tartós állást kínáljanak neki.
– Mi a legfontosabb üzenete, amit 
a kutatása közvetít?
– A kutatásunkat úgy tekintem, 
mint két, eredetileg távol lévő tu-
dományterület, evolúcióbiológia 
és orvostudomány közti kapcsola-
tot, hidat. Az evolúcióbiológia 
egyáltalán nem elvont terület, ko-
moly gyakorlati jelentőségekkel 
bír, például új irányvonal a gyógy-
szerfejlesztésben az úgynevezett 
evolúciós biotechnológia.

FERENC KATA

végzi, akkor bezárul a kör, 
megvalósul a robotkutató ideája. 
De ez még a jövő zenéje.
– Mennyire elterjedt ez a módszer?
– Valószínűleg és remélhetőleg a 
jövő laboratóriumaiban ilyen ro-
botok fogják végezni a pontossá-
got és időt igénylő pipettázó mun-
kákat. Nagyobb skálán tervezhe-
tőek így a kísérletek. Sokkal több 
mintával tudunk egyszerre dol-
gozni, sokféle antibiotikumot tu-
dunk tesztelni sokféle baktérium-
törzsön. Több mint harminc anti-
biotikummal dolgozunk most, 
több ezer mutáns baktériumtör-
zsünk is van. Mind Escherichia 
coli, a standard laborbaktérium, 
de a legtöbből valamilyen fehérje  
hiányzik, vagy a szokásosnál na-
gyobb mennyiségben van jelen. A 
legnagyobb előnye ezeknek a bak-
tériumoknak, hogy le lehet őket 
fagyasztani, így stabilan eltartha-
tóak, sőt az evolúció köztes álla-
potait is fixálhatjuk. Akár évekkel 
később is elő lehet venni egy kísér-
let részeredményét, hogy azzal 
dolgozzunk tovább. Ez az evolú-
ciókutatásban hatalmas előny.
– Gondolom sokan kérdezték már: 
hol kutatott és miért jött haza?
– Egyebek közt Oxfordban, Hei-
delbergben és Bathban kutattam. 
Egyrészt személyes, másrészt szak-
mai okai voltak, hogy hazajöttem. 
Ez utóbbiról beszélnék. Fontos a jó 
munkakapcsolat, ezt részben kül-

A ligetszépe-olaj

A parlagi ligetszépe sárga virágú két-
nyári növény, amelynek gyógyító titka 
a növény hivatalos drogként elismert 
magjából nyert olajban rejlik, mivel a 
biológiailag aktív esszenciális zsírsavak 
leggazdagabb természetes forrása, ame-
lyeket egyedülálló koncentrátumban 
tartalmaz. Olajában két fontos telítet-
len zsírsav található: a linolsav, ez az olaj 
mintegy 72%at adja, valamint a gamma-
linolénsav, amely az olaj közel 9%át teszi 
ki. Az előbbi véd a szívbetegségek, az 
agyvérzés, a magas vérnyomás és az el-
hízás ellen, az utóbbi mérsékli a vérrögök 
képződésének esélyét, fokozza az im-
munrendszer teljesítőképességét és javítja 
az agyi funkciókat. 

Ezek a zsírsavak nélkülözhetetlenek a 
sejtstruktúra létrehozásához, a kötőszö-
vet, a haj, a körmök egészségéhez és a 
bőr rugalmasságának megőrzéséhez. Ki-
egyensúlyozzák a hormonális rendszert 
és segítenek az idegműködés szabályozá-
sában. Kutatások támasztják alá, hogy a 
ligetszépeolaj fogyasztása hatásos ízületi 
gyulladások, autoimmun betegségek, al-
lergiás megbetegedések és más krónikus 
gyulladással járó állapot kiegészítő terápiá-
jaként. Hatékonynak bizonyult a sclerosis 
multiplexszel járó gyulladások csökkenté-
sében, az Alzheimerkór gyógyításában 
és az idegek egészséges fejlődésében is. Jó 
eredménnyel alkalmazzák a koleszterin-
szint csökkentésére, májkárosodásnál, va-
lamint hiperaktív gyermekeknél. Vizsgá-
latok eredményei szerint szerepet játszik a 
klimax tünetei közt szereplő hőhullámok 
enyhítésében és hatására csökkennek a 
krónikus fejfájás tünetei is. 

A legújabb kutatások szerint az olaj 
segítheti az alkoholról való leszokást is, 
mivel ellensúlyozza az alkohol által gá-
tolt gammalinolénsav előállítását, így 
csökkenti az elvonással járó depressziót. 
Tanulmányok számoltak be arról, hogy 
rendszeres szedése az ekcémában szenve-
dőknél csökkentheti a szteroidos krémek 
alkalmazását, amelyek gyakran kellemet-
len mellékhatásokkal járnak, mivel eny-
híti az ekcéma okozta viszketést.

A ligetszépeolajat a kozmetikai ipar is 
használja elsősorban a kirepedezésre haj-
lamos, irritált bőr ápolására. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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A Sanders-válság 1914 eleji elsi-
mítása ellenére Szazonov a né-
met kormány minden tényle-

ges vagy vélt cselekedetét őszintétlen-
séggel és oroszellenességgel vádolta. 
Szerinte a német kormány délen Tö-
rökország feletti protektorságával 
igyekszik elzárni Oroszország Földkö-
zi-tengeri kijáratát, északon pedig Dá-
niában és Svédországban folytatott agi-
tációjával kísérli megakadályozni 
Oroszország szabad kijáratát a világ-
tengerekre. 

Orosz	benlajstrom
A kétoldalú kapcsolatok további meg-
terhelését jelentette Németország és 
Ausztria–Magyarország kapcsolata. 
Utóbbi Balkán-politikájával, az ukrán 
és a lengyel kérdésben tanúsított maga-
tartásával növekvő mértékben magára 
vonta az orosz kormány bizalmat-
lanságát és ellenségességét – főleg 
annak nacionalista és pánszláv érte-
lemben orientált közvéleményét. A 
Monarchia „bűnlajstroma” Bosznia és 
Hercegovina 1908. évi annexiójával 
kezdődött, folytatódott 1912ben az 
Oroszország által támogatott Szer-
bia adriai kijáratának meghiúsulásá-
val és a Belgrád elleni lépésekkel, va-
lamint a cári területek ellen irányuló 
lengyel és ukrán irredenta mozga-
lom támogatásával. Mindezen poli-
tikáért a berlini kormányt is felelőssé 
tették. 1914. március 21-én Friedrich 
von Pourtalès gróf, szentpétervári 
német nagykövet azt jelentette az 
oroszországi általános hangulatról, 
hogy az Ausztria–Magyarország elle-
ni hangulat nagyon ingerült és a Né-
metország elleni bizalmatlanság nagy-
részt a Monarchiához fűződő kapcsola-

tán nyugszik, azon, hogy szerintük a 
Monarchia más politikát folytatna, ha 
Németország nem fedezné.

Az állítólagos német hegemóniatö-
rekvések kiegészültek az 1904-ben kö-
tött, s 1917-ben lejáró német–orosz ke-
reskedelmi szerződés folyamatos vitái-
val is. Orosz részről azzal érveltek, hogy 
a Német Birodalom 1904-ben kihasz-
nálta Oroszország gyengeségét, s az 
alacsony agrárárakkal és magas ipari 
árakkal félgyarmati helyzetbe hozta az 
országot. Az orosz közvélemény túl-
nyomórészt készpénznek vette a gazda-
sági érdekcsoportok vádaskodásait, s 
nem vette észre a szemrehányásokban 
rejlő taktikai momentumokat, másrészt 
a vádaskodások megfeleltek a régóta 
táplált és mélyen gyökerező „németek” 
elleni gyűlölködésnek, amely politikai-
lag a Liman von Sanders-üggyel új mu-
níciót kapott. A politikai középtől a na-
cionalisták jobbszárnyáig terjedő sajtó-
kampány a szlávság és a germánság el-
kerülhetetlen harcát sugallta, s a 
megjósolt összetűzést isteni ítéletnek 
tulajdonította.

A feszült helyzetet tovább élezték 
Szuhomlinov hadügyminiszter sajtó-
nyilatkozatai, miszerint Oroszország 
„készen áll” a Németországgal folyó há-
borúra; ezt később emlékirataiban is bi-
zonygatta.

Törökország  
az	I.	világháborúban

Az 1913-ban széles hatáskörrel Török-
országban felállított, Liman von 
Sanders vezette német katonai misszió 
felkeltette az antant figyelmét. Ugyan 
1914 nyarán az Oszmán Birodalom 
még megőrizte semlegességét, de egyre 
szorosabb kapcsolatba került a központi 
hatalmakkal. 1914. augusztus 1-jén 
Anglia lefoglalta a török megbízásból 
náluk épülő, s már kifizetett két csata-
hajót. Augusztus 2-án Törökország tit-
kos szerződést kötött a Német Biroda-
lommal. Augusztus 10-én a német 
SMS Goeben csatacirkáló és az SMS 
Breslau kiscirkáló Wilhelm Souchon el-
lentengernagy parancsnokságával – a 
brit haditengerészet hosszas üldözése 
után – megérkezett a Dardanellákhoz. 
A két hadihajót augusztus 12-én névle-
gesen is átadták a szultánnak, és átne-
vezték őket: új nevük Yavuz Sultan 
Selim és Midilli lett. 

Három nappal később az oszmán kor-
mány befejezettnek nyilvánította a 
Limpus admirális vezette brit tengeré-
szeti misszió munkáját, s szeptember 
15-én valamennyi brit tisztet kiutasítot-
ta az országból. Német segítséggel 
megerősítették a Dardanellákat, a 
Boszporuszt pedig a Yavuz Sultan Selim 
biztosította Oroszország ellen. 

Szeptember 27-én a tengerszorosokat 
hivatalosan is lezárták a nemzetközi ha-
jóközlekedés elől. Mivel a német császá-

L IMAN 	VON 	 SANDERS	

GALLIPOLI OROSZLÁNJA
1913	végén	Szentpéterváron	komoly	 riadalmat	keltett	a	hír,	 hogy	Otto	Liman	von	Sanders	német	
tábornok	veszi	át	a	török	csapatok	fWparancsnokságát	Konstantinápolyban	és	környékén.	Szazonov	
orosz	külügyminiszter	szerint	„ha	a	földgolyón	lenne	egy	pont,	amelyre	féltékeny	figyelmünket	össz-
pontosítanunk	kéne,	Konstantinápoly	lenne	az”.	Kokovcov	orosz	miniszterelnök	és	pénzügyminiszter	
ugyan	megkísérelte	a	német	lépés	jelentWségét	csökkenteni,	de	menesztése	jelezte,	hogy	azon	erWk	
gyWzedelmeskedtek,	akik	szerint	Németország	nyilvánvaló	és	tervszere	oroszellenes	politikát	folytat.	

E	csoport	fW	képviselWje	Szazonov	külügyminiszter	lett.	

Otto Liman von Sanders
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emelték, Otto Liman elhunyt első fe-
lesége születési nevét (von Sanders) vá-
lasztotta. 

1913. június végén kinevezték a tö-
rökországi német katonai misszió ve-
zetőjének azzal a megbízással, hogy 
szervezze újjá a rendkívül rossz álla-
potban lévő oszmán hadsereget. 1915 
márciusában átvette a Gallipoli félszi-
geten a Dardanellák védelmére felállí-
tott, 60–70 000 fős 5. oszmán hadse-
reg parancsnokságát, s több kulcspozí-
cióban német tiszteket alkalmazott. A 
Boszporusz és a Dardanellák erődít-
ményeinek parancsnoka Guido von 
Usedom admirális, a flotta parancsno-
ka pedig Johannes Merten altenger-
nagy lett. (Sanders később, 1918. feb-
ruár–november között a német Ázsia-
hadtest parancsnoka volt.)

ANZAC-vereség
Erőit három helyre összpontosította, 
ahol a partraszállással számolt: a bulairi 
földszorosban, a félsziget déli részén, 
valamint Kum Kalénál, a kisázsiai ol-
dalon. A tengerparton mindenütt 
csak gyenge erőket hagyott, akiknek 
az volt a feladatuk, hogy az ellenséget 
addig tartóztassák fel, míg a hátor-
szágból a főerők megérkeznek. A 
csapatok mozgékonyságát menetgya-
korlatokkal, úthálózat kiépítésével és 
kompok alkalmazásával növelték. 
Különféle záró-eszközöket és kisegí-
tő erődítményeket is emeltek.

Az ausztrálok és új-zélandiak partra-
szállása 1915. április 25-én a kora regge-
li órákban kezdődött meg a bulairi 
földszorosban, ami nem tévesztette 
meg Sanderst. Estére meggyőződött 
arról, hogy a tényleges partraszállásra a 
félsziget déli részén került sor, s oda irá-
nyította a csapatokat.

ANZAC-katonák szállnak partra Gallipolinál

Sir Ian Hamilton

ri haditengerészet lezárta a Keleti-ten-
gert, s a Feketetengerhez vezető 
egyedüli utat az Oszmán Birodalom 
ellenőrizte, a nyugati szövetségesek 
fegyverszállítmányai nem jutottak el 
Oroszországba.

1914. október 29-én Souchon német 
admirális oszmán zászló alatt hajózó 
flottája feketetengeri orosz kikötőket 
támadott meg. Ezzel majdnem egy idő-
ben az angol Royal Navy a Szmirnából 
(ma Izmir) kifutó török kereskedelmi 
hajókra tüzelt. Válaszul az oszmán kor-
mány 1914. november 12-én hadat 
üzent a hármas antantnak. 

1914 végén a belgiumi és franciaorszá-
gi frontok megmerevedtek. Az ellenfe-
lek ezért a döntést másutt akarták kicsi-
karni. A hármas antant azt remélte, 
hogy az Oszmán Birodalomra irányuló 
közvetlen támadás a görögöket és a bol-
gárokat a szövetségesek oldalán való 
hadba lépésre sarkallja. Néhány katonai 
tervező arra is számított, hogy győze-
lem esetén Törökország, a központi ha-
talmak szövetségese kilép a háborúból.

1915. február 19-én egy brit és francia 
hajóegység megtámadta a Dardanellák 
néhány török tüzérségi állását. A szö-
vetségesek akciója nyomán Bulgária 
megszakította a tárgyalásokat Né-
metországgal. Görögország támoga-
tást ígért, Olaszország azonban a szö-
vetségesek oldalán való közelgő had-
ba lépésének látszatát keltette. A szö-
vetségesek számára pozitív fordulat 
ellenére a vállalkozás katonai vonat-
kozásban kevésbé volt sikeres.

Március közepén újabb szövetségesi 
próbálkozás indult. Egy brit csatahajó-
ból, valamint 12 brit és 4 francia sorha-
jóból álló egység több török tüzérségi 
állást lerombolt. Visszaútban azonban 
több hajójuk aknamezőre futott, elsüly-
lyedt, vagy súlyosan megrongálódott. 
A kudarc után a brit haditanács leállí-
totta a tengeri támadásokat, Winston 
Churchill pedig lemondott.

A tengeri támadások meghiúsulása 
után a szövetségesek szárazföldi táma-
dásokkal szándékozták kikapcsolni a 
török tüzérségi állásokat. A németeket 
a keleti fronton lekötő Oroszországnak 
ugyanis szüksége volt a folyamatos se-
gélyszállítmányokra, biztonságos jég-
mentes út azonban csak a Boszporu-
szon keresztül vezetett. Ennek biztosí-
tására az antant-hatalmak közös akció-
val szándékozták elfoglalni a 
Gallipoli-félszigetet. A britek és a fran-
ciák mellett a hadműveletbe bevonták 
az ausztrálokat és új-zélandiakat, vagy-
is az ANZACerőket (Australian and 
New Zealand Army Corps). A hadműve-
let főparancsnokává Sir Ian Hamiltont 
nevezték ki. Abban bíztak, hogy innen 
majd könnyen beveszik az oszmán fő-
várost, Konstantinápolyt is. 

Enver pasa török hadügyminiszter 
Liman von Sanderst, Liman pasát bízta 
meg a félsziget védelmével, akinek ka-
tonai karrierje 1874ben kezdődött. 
1887-ben a vezérkarhoz vezényelték, 
majd a sziléziai huszárezred parancsno-
kaként szolgált. 1913 decemberéig, Tö-
rökországba való elutazásáig altábor-
nagyként a 22. hadosztály parancsnoka 
volt. Amikor 1913-ban nemesi rangra 

Társát menekítQ 
ANZAC-katona
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A Kum Kalára irányuló francia elte-
relő támadás csak átmeneti sikert ho-
zott. Ezzel szemben a brit gyalogos-
hadosztályok és az ANZAC tartósan 
megvetették lábukat Kap Hellesnél és 
Ali Burnunál, de nagy veszteségeik el-
lenére csak néhány száz métert jutot-
tak előre. Az ANZACerők súlyos té-
vedésük miatt nem a kijelölt Gaba 
Tepénél, hanem az Ari Burnu melletti 
kedvezőtlen terepen szálltak partra.

A számszerűen kis létszámú védők 
utolsó erejükkel tartották magukat, 
míg a hátországból megérkezett az erő-
sítés. Ari Burnunál a 19. hadosztály ép-
pen a legutolsó pillanatban stabilizálta a 
helyzetet, akiket Musztafa Kemal alez-
redes, későbbi török államfő vezetett.

Már az első napon kiderült, hogy a 
brit hadvezetés súlyos hibákat vétett a 
tervezésben. A partra tett 16 ezer kato-
nát arra készítették fel, hogy csak enyhe 
emelkedésű dombokat kell bevenniük 
– ehelyett meredek sziklafalakkal talál-
ták szembe magukat, amelyek tetejéről 
a törökök gyilkos tüzet zúdítottak rá-
juk. Az ausztrálok már az első nap ezer 
főt veszítettek, de nem hátráltak meg, 
amivel még az ellenség tiszteletét is ki-
vívták. 800 méternél beljebb azonban a 
következő hónapban sem jutottak. Ha-
milton tábornok még megfelelő térké-
pekkel sem rendelkezett. 

Április végéig a britek és a franciák 
kiszélesítették déli hídfőállásukat. A 
következő hónapokban mindkét olda-
lon katonák ezrei estek el a kölcsönös 
támadások során; a mindennapokat a 
nagy veszteséggel járó lövészárok-há-
ború jellemezte. Az ANZAC erői az 
északi partraszállási szakaszon erősen 
összeszorultak. A védőket a hajóágyúk 

tüze is veszélyeztette. Ez a helyzet május 
elején változott meg, amikor egy né-
met tengeralattjáró a partok előtt el-
süllyesztett két brit sorhajót.

A nyári éghajlati viszonyok mind-
két oldalon súlyos problémát okoz-
tak. Vízhiány és szörnyű higiéniás 
viszonyok uralkodtak; a katonákat 
járványok tizedelték.

A nyár során mindkét oldalon jelentős 
erősítéseket hajtottak végre. A török 5. 
hadsereg létszámát 120 000 főre növel-
ték, amely már az oszmán hadsereg 
egyharmadát tette ki. Az antant is 
megháromszorozta csapatainak erejét.

Augusztusban a brit vezérkar egy 
másik helyen kísérelt meg áttörést: a 
legnehezebben megközelíthető pon-
tok egyikén, a Suvla-öbölben három 
friss brit hadosztállyal indított táma-
dást. Egy bajor őrnagy vezette egység 
azonban feltartóztatta támadásukat, 
amíg megérkezett Musztafa Kemal 
19. hadosztálya és a további erősítés. 
Mivel az ANZAC egyidejű támadása-
it is megállították, a szövetséges offen-
zíva augusztus végéig megakadt.

A nyugat-európai front állapotára te-
kintettel az antant nem volt hajlandó 
további erősítésekkel segíteni a 
Gallipoli-fronton. 1915 novemberében 
Lord Kitchener brit hadügyminiszter 
személyesen is felkereste a félszigetet.  
Mivel nem hittek többé a vállalkozás 
sikerében, december 8-án annak teljes 
feladásáról döntöttek. December 19-
én az északi, majd 1916. január 8-án a 
déli hídfőállást is kiürítették. 

A világháború egyik legvéresebb vál-
lalkozásában a két fél becslések szerint 
összesen 350 000 főt (100 000 halott és 
250 000 sebesült) veszített, amely a be-

vetésben részt vett katonák közel fe-
lét jelentette. Összesen 28 ezer auszt-
rál esett el szinte zsebkendőnyi terü-
leten. Az oszmánok veszteségei öt-
ven százalékkal magasabbak voltak. 
Az antant alábecsülte ellenfele harci 
kedvét és áldozatkészségét. A terep-
viszonyok pedig kiegyenlítették az 
antant technikai fölényét.

A német katonák szintén részesei 
voltak az oszmán győzelemnek, s 
nemcsak vezető és tanácsadói funk-
cióban: tengerészgyalogosok százai 
és újoncok harcoltak a fronton, ten-
gerészek oszmán és német hadihajó-
kon, pilóták a török repülőcsapatok-
ban, s katonaorvosok gondoskodtak 
a sebesültek ellátásáról. 

A Gallipoliért folyó ütközet történel-
mi jelentősége a világháború kevés 
partraszállási vállalkozásaiban rejlik. 
Kimenetele nem változtatta meg dön-
tően a háború menetét. Az Oszmán 
Birodalom szövetségesei erős támo-
gatására szorult, de mégis antant-
erőket kötött le a KözelKeleten. 

Gallipoli tényleges hatása a háború 
után jelentkezett, amikor a fiatal tö-
rök köztársaság Musztafa Kemal 
Atatürkkel az élen a győzelmet nem-
zetalapítási mítosszá emelte.

Gallipoli az ausztrál nemzeti tudatban 
is különleges helyet kapott. A kontinens 
lakói ekkor mutatták meg először a 
nagyvilágnak – s tulajdonképpen saját 
maguknak is –, hogy a harcban éppúgy 
helyt tudnak állni, mint más nemzetek. 
A nyugati fronton később ugyan jóval 
több katonát veszítettek, a nemzeti em-
lékezetben mégis Gallipoli lett a dicső-
séges helytállás szimbóluma. 

NÉMETH ISTVÁN

Liman von Sanders beosztottaival 

Törökországban

Kemal Atatürk (középen áll)
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lünk – ami gyakorlatilag csak a fo-
gyasztásról, sőt a fogyasztás folya
matos növekedéséről szól – nem 
változik meg alapjaiban, akkor az 
emberiségnek nincsen túl hosszú 
jövője. Úgyhogy több elkötelezett 
kollégámmal együtt ezt tekintjük 
munkásságunk lényegének, ars 
poeticájának: hogyan lehet elke-
rülni ezt a hosszú távon bekövet-
kező katasztrófát, és hogyan lehet 
kidolgozni egy olyan társadalmi-
gazdasági modellt, amivel hosszú 
távon is biztosítva lesz az emberi-
ség jövője?
– Ez így tág témának tűnik. Ezen 
belül pontosan mi a fő kérdése?
– Konkrétan az éghajlatváltozás 
megelőzésével és ezen belül is az 
energetikai rendszer átalakításával 
foglalkozom. A cél a társadalmi 
rendszerünk olyan átformálása, 
aminek eredményeképpen sokkal 
kevesebb energiafelhasználással és 
széndioxid-kibocsátással jár a jólé-
tünk és a gazdasági tevékenysé-
günk. Tehát az energiahatékony
ságot, a megújuló energiákat, a 
fenntartható energiarendszereket 

és az ezzel kapcsolatos társadalmi-
politikai transzformációkat, átvál-
tozásokat vizsgálom.
– Foglalkozik az unióban zajló fo-
lyamatokkal, szabályozásokkal is. A 
közeljövőben ezek egyre szigorúbbak 
lesznek. Hogyan kell majd tervezni 
az új épületeket az unióban?
– Ha már éghajlatváltozásról be-
szélünk, akkor azt gondolom, 
hogy nagyon büszkék lehetünk ar-
ra, hogy az Európai Unió az élen 
jár a világon. Szerencsére pont az 
én szakterületemen belül nagyon 
drámaian és nagyon nagy lépések-
ben mutatta az utat. Hiszen az Eu
rópai Unióban bizonyos esetekben 
már ma is így van, de pár éven be-
lül széleskörűen kötelező lesz, hogy 
az új épületeket közel nullaenergi-
ás szintre építsük, tehát szinte alig 
fogyaszthatnak fűtési és hűtési 
energiát. Ez tényleg nagyon radi
kális előrelépés. Amikor ennek 
szükségességét először leírtuk, ak
kor még a szakmában is nagyon 
sokan megmosolyogtak és leírták, 
elmondták, hogy ez lehetetlen. Ma 
pedig törvény. És nemcsak az új 

– Milyen végzettsége van? Hol dok-
torált?
– Eredetileg fizikus vagyok, az 
ELTEn kaptam az első fokozato
mat. A doktori disszertációmat a 
kaliforniai Berkeley Egyetemen 
írtam.
– Gondolom már ott is interdisz-
ciplináris kutatással foglalkozott. 
Milyen területek határán dolgozik?
– Munkásságom során a természet
tudományi/műszaki tudományok 
határmezsgyéjén dolgozom. Fő kér
désem, hogy ezeknek az eredményei 
hogyan tudnak legmegfelelőbben 
bejutni a döntéshozatalba. Ezen be
lül a tudományok szakpolitikákra 
való leghatékonyabb átültetésével 
(policy studies) foglalkozom, és az 
üzleti döntéshozással.
– A klímaváltozás kérdése foglal-
koztatja Önt is. Ez elég szoros kap-
csolatban van az emberiség jövőjével. 
Hogyan látja az emberiség sorsát, 
esélyeit a túlélésre?
– Sajnos nagyon sok kollégámmal 
együtt attól tartok, hogy ha így 
megy tovább, és a gazdasági fejlő
désünk, illetve a gazdasági model-

I N T E R J Ú  Ü R G E - VO R S AT Z  D I Á N Á VA L

BÉKE NOBEL-DÍJAT 
ÉRV	KLÍMAVÉDELEM
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Ürge-Vorsatz Diána, a Közép-Európai Egyetem (Central 

European University, CEU) professzora részt vesz a 

Kormányközi Klímavédelmi Testület (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC) munkájában. Hét gyer-

mek anyjaként élvonalbeli kutatást végez. Inter disz-

ciplináris kutatásának témája az éghajlatváltozás, és az 

energetikai rendszer átalakítása. A cél, hogy az épüle-

tek mélyfelújításával közel nulla energiafogyasztású  

házakat nyerjünk – ez hatékony eszköz az energiasze-

génység elleni küzdelemben is.
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– 2007-ben az IPCC béke Nobel-
díjat kapott. Milyen munkát vég-
zett abban az időben és jelenleg az 
IPCC-nek? Hogyan részesedett eb-
ben az elismerésben?
– 2007-ben az IPCC megosztott 
béke Nobeldíjat kapott. A díj átvé-
tele után a testület elismerte azok 
munkásságát, akik a szervezet sze-
rint kiemelten részt vettek a tevé-

kenységben és hozzájárultak a béke 
Nobeldíjhoz. Én is ebben a meg-
tiszteltetésben részesültem, így van 
erről egy oklevelem. Magyaror-
szágról heten vagyunk, akik ilyen 
szinten részt vettünk addig az IPCC 
munkásságában. Én tudományos, 
koordináló vezető szerző voltam 
most már két értékelő jelentés során 
is. Ez azt jelenti, hogy az illető egy 
2025 főből álló nemzetközi szak-
értői csoport munkásságát vezeti a 
szakterületén. Én az energiahaté-
konyság terén végeztem ezt a mun-
kát. A legutóbbi jelentésben az a 
megtiszteltetés ért, hogy még a 
szintézisjelentésben is társszerző le-
hettem. Három munkacsoport dol-
gozik párhuzamosan: az egyik a 
tudományos alappal foglalkozik, a 
második a hatásokkal, a harmadik 
pedig a mérsékléssel. A szintézis
jelentés ezt a hármat összegzi a po-
litikusok, döntéshozók részére. Eb-
ben egyetlen magyarként én is részt 
vehettem.

BAJOMI BÁLINT

zetett kutatóintézetben, a Közép-
Európai Egyetem Klíma és Fenntart-
ható Energiapolitikai Kutatóköz-
pontjában (angolul Center for 
Climate Change and Sustainable 
Energy Policy, vagyis 3CSEP) már 
több ezzel kapcsolatos tanulmányt 
végeztünk. Nemrégiben ezzel kap-
csolatban elkezdtünk egy munkát 
egy európai uniós kutatásban. Arra 

keressük a választ, hogy az Európai 
Energiahatékonysági Intézkedések 
mekkora egyéb társadalmi, gazdasá-
gi haszonnal járnak. Ezen belül min-
denképpen az energiaszegénység 
közel teljes megszüntetése az egyik 
legfontosabb ilyen járulékos haszon, 
hiszen amennyiben az épületeink 
hatékonyak, annyira hatékonyak, 
mint amilyeneket említettem, akkor 
gyakorlatilag nincsen fűtési igény. 

Tehát optimális esetben nagyjából 
nem beszélünk többé energiasze-
génységről, nem kell az emberek-
nek emiatt szenvedniük vagy meg-
betegedniük. Ezenkívül a munka-
helyteremtő hatást említeném: erre 
is több tanulmányunk született, 
amit a magyar kormányok is na-
gyon komolyan vettek, hiszen pél-
dául a magyar épületállomány tel-
jes mélyfelújításával akár százezres 
nagyságrendű, gyökeresen új, valós 
munkahelyet tudnánk teremteni, 
ami nagyrészt vidéken jelentkezne 
olyan szakterületeken, amikre na-
gyon szükség lenne.

építésnél, hanem bizony a felújítás-
nál is figyelembe kell venni ezeket 
a drasztikus szempontokat. Ma 
már teljes realitás, hogy egy akár-
milyen épület, akármilyen lakás 
80-90%-kal kevesebb energiából 
megoldja ugyanazt, sőt esetleg na-
gyobb hőkomfortot biztosít, nyá-
ron pedig viszonylag hűvösen tart-
ja az épületet.
– Ha egy napelem van a ház te-
tején, az látványos, viszont az 
energiatakarékosság nem látszik 
kívülről a házon, mégis fontos. Ez 
mennyiben okoz nehézséget, ami-
kor terjeszteni akarják ezeket a 
megoldásokat?
– Pontosan ez a probléma, hogy az 
energiahatékonyság, az energia-
megtakarítás nem látványos. Politi-
kai, retorikai szinten mindig fontos-
nak mondják, de amikor erőforrá-
sok, pénzösszegek elosztásáról van 
szó, akkor azért általában a politika-
ilag „szexisebb”, érdekesebb, nép-
szerűbb területekre mennek a pénz-
források és erőforrások. Szerencsére 
a megújuló energia egy jó terület, ha 
oda irányulnak az erőforrások. De 
sokszor az egyszerű, nagy megoldá-
sok felé haladnak a kormányok, 
mondjuk, egy atomerőmű vagy a 
széndioxid-elfogás és -tárolás, angol 
kifejezéssel a carbon capture and 
storage felé. Az energiahatékonyság-
ra sajnos kevés figyelem és erőfor-
rás jut, pedig igazából még mindig 
ez a legjobb opciónk, akár az ég-
hajlatváltozás megelőzésére, akár 
nagyon sok szociális probléma keze-
lésére és nagyon sok egyéb termé-
szeti, környezetvédelmi, de társa-
dalmi, gazdasági probléma megol-
dására is.
– Mit jelent az energiaszegénység 
kifejezés, és hogyan kapcsolódik ide? 
Milyen számításokat végzett ezzel 
kapcsolatban?
– Az energiaszegénység azt jelenti, 
hogy valaki nem tudja megengedni 
magának, hogy megfelelő mértékű 
hőkomfortot biztosítson a lakásá-
ban akár télen, akár nyáron. Tehát 
gyakorlatilag nem tudja megfelelő-
en fűteni és hűteni az otthonát. Saj-
nos ennek Magyarországon nagyon 
jelentős hatása van, mert évente 
több ezer plusz haláleset történik 
emiatt hazánkban. Az általam ve-

Energiatakarékos ház Budakeszin (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELEI)
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vizelet vizuális vizsgálata által hatá-
rozták meg a terhesség fennállását.

A felvilágosodás idején számos el-
mélet született, amelyek szerint a 
terhes nők vizelete tartalmazhat va
lamilyen azonosítható anyagot, de a 
tudomány állása nem tette lehetővé 
egy működőképes teszt kialakítását. 
A XIX. század végére az orvostudo-
mányi kutatások már komolyabb 
eredményeket tudtak felmutatni, 

felfedezték a szervezetben keringő 
kémiai jelzőmolekulákat, amiket 
hormonoknak neveztek el. Az 1920-
as években fedezték fel, hogy egy 
olyan hormon van jelen a terhes nők 
vizeletében, ami a kísérleti állatok-
ban a petefészek, és ezen belül legin
kább a sárgatest fejlődését befolyá
solta. Ma már tudjuk, hogy ez a hor-
mon a hCG (humán chorio go na do-
tro pin). Ebben az időszakban a 
terhességi tesztekhez kísérleti állato-
kat használtak fel. Elsőként Selmar 
Aschheim és Bernhard Zondek ké-
szített bioesszét nem ivarérett patká
nyok felhasználásával: a terhes nők 
patkányba fecskendezett vizeletének 

hatására a petefészekben érett tü
szők jelentek meg. Később hasonló 
teszteket nyulakkal is végeztek, de 
mindkét esetben le kellett ölni az ál
latokat az eredmény ellenőrzéséhez. 
Szintén a terhes nők vizeletében ta
lálható hormon okozza a Galli-
Maniniféle (Rana) teszt során ta
pasztaltakat is. A terhes nők vizele
tének beinjektálása az állat hasi nyi-
rokzsákjába a nőstény béka petézését 

vagy a hím béka 
vizeletében sper

miumok megjelenését eredményez-
te. Ezek a bioesszétesztek meglehe
tősen drágák és időigényesek voltak, 
sok kísérleti állat életét követelték, és 
a szenzitivitásuk is meglehetősen 
alacsony volt, így szükségessé vált 
hatékonyabb tesztek kifejlesztése.

A XX. század második felében 
egyre nagyobb igény volt a gyor-
san és olcsón elvégezhető terhessé
gi tesztek iránt egyrészt az időben 
megkezdett terhesgondozás, más-
részt az esetleges abortusz korai el-
végzésének lehetősége miatt. Eb
ben az időben az alapkutatások le

A BÉKÁTÓL A KÉT CSÍKIG: A 
TERHESSÉGI TESZTEK TÖRTÉNETE
A	terhesség	korai	kimutatása	ma	fWleg	társadalmi	szempontból	fontos.	A	leendW	anya	hamar	el	tudja	
kezdeni	a	szükséges	 intézkedéseket	munkaadójánál,	a	 társadalombiztosítójánál,	a	születés	elWtti	
orvosi	ellátás	gyors	megkezdése	pedig	lehetWséget	teremt	a	megfelelW	terhesgondozásra	és	az	eset-

leges	szerWvizsgálatok	mihamarabbi	elvégzésére.

Ma már a terhesség korai kimu-
tatása megszokott dolog, egy-
szerű és gyors tesztekkel kivi

telezhető, de nem gondolhatjuk, 
hogy az elmúlt korok emberei nem 
érdeklődtek a női test eme csodála
tos tulajdonsága iránt. A különböző 
korokban különböző hiedelmek 
lengték körül a várandósságot, így a 
terhesség kimutatását is.

A mai gyorstesztekhez hasonlóan a 
múltban is vizeletből 
kísérelték meg kimu-
tatni a várható gyer-

mekáldást. Az első 
írásos emlékek a ter-
hesség kimutatásáról 
az ókori Egyiptomból 
maradtak fenn. Egy 
papiruszon talált leírás 
szerint a nőnek búza vagy árpama
gokra kellett ürítenie vizeletét több 
napon keresztül. Ha az árpa növe
kedni kezdett, az fiúgyermek érke-
zését jelentette, míg ha a búza csírá-
zott ki, lányt vártak. Amennyiben 
nem tapasztaltak növekedést, az asz
szony nem volt terhes. Ezt az elméle
tet 1963ban tesztelték, és azt tapasz
talták, hogy az esetek 70%-ában a 
várandós nők vizelete valóban csírá
zást okozott, míg a nem terhes nők, 
illetve a férfiak vizelete nem hatott 
a magokra, így ezt a tesztet tekintik 
az első működő terhességi tesztnek.

A középkorban kevésbé tudomá
nyos megközelítést választottak: a 

Ma már két 

csík jelzi 

a terhességet

A múlt század közepéig a békák 

jósolták meg a várandósságot
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hetőséget teremtettek az immuno
lógiai reakciókon alapuló tesztek 
megalkotására. Az első, he mag
glu ti ná ciógátláson alapuló teszt
ben hCG-vel bevont részecskéket 
(vörösvértesteket vagy latexgyön
gyöket) kevertek össze a hCG elle
ni antitestekkel és a vizelettel. Ha 
a vizeletben nem volt 
hCG, az antitestek a ré-
szecskékhez kapcsolt 
hCGt kötötték meg, 
ami a részecskék aggluti-
nációját (összecsapzódá
sát) okozta. A terhes nők 
vizeletében lévő hCG 
azonban összekapcsoló
dott az antitestekkel, így 
az antitestek nem tudták 
a részecskéken lévő 
hCGt megkötni, 
és nem jött létre ag
glu tináció. Ugyan-
akkor ennél a mód-
szernél is gyakoriak 
voltak az álpozitív és ne
gatív eredmények, a vi-
zeletben esetlegesen ta-
lálható egyéb vegyületek miatt.

Szintén immunológiai reakciókon 
alapultak a radioimmunoesszék. 
Ezekben a reakciókban a hCG elleni 
antitesteket radioizotóposan jelölték. 
A tesztben mérhető radioaktivitás 
arányos volt a hormon mennyiségé-
vel. Ez a módszer már jóval érzéke
nyebb volt a korábbiaknál, de a meg-
felelő izotópokkal jelölt reagensek 
előállítása drágább volt, a teszt kivi
telezése pedig speciálisabb eszközö
ket és személyzetet igényelt a sugár-
zás veszélye miatt.

A monoklonális antitestek, azaz a 
minden tulajdonságukban egyező, 
egyféle molekulát kötő, egyetlen 
sejtből származó antitestek, és az 
enzim alapú, színelváltozással járó 
immunesszék megalkotása lehetővé 
tette a megfelelő érzékenységű és 
specificitású tesztek létrehozását. 
Ezekben a tesztekben a csak hCGt 
kötni képes antitesteket olyan en
zimmel jelölik, ami az enzimreak
ció során a hozzáadott anyag színét 
megváltoztatja. Ma már ezen az el-
ven alapul a rutin labordiagnoszti
kai és az otthoni gyorstesztek nagy 
része is.

Az otthoni gyorstesztek tesztcsík-
jai három szakaszra vannak osztva, 
amikben különböző antitestek és 
reagensek vannak rögzítve, illetve 
a tesztcsíkon jelölve van, hogy mely 
ponton kell érintkeznie a vizelettel. 
A vizelet a tesztcsík három szaka-
szát sorban itatja át: először a reak

ciós, majd a teszt-, végül a kontroll-
zónát. A reakciós szakaszban 
monoklonális hCGt kötő antites
tek vannak, amiket színanyaggal 
jelöltek. Terhes nő esetében ezek a 
jelölt antitestek  kötődnek a vizelet
ben található hCG-hez. A folyadék 
továbbáramlásával a hCG-hormon 
és a hozzákötődött antitestek is to
vábbjutnak a tesztszakaszba. A 
tesztzónában olyan antitestek van-
nak a tesztcsíkhoz immobilisan 
kötve, amik a hCGmolekula más 
részéhez kötődnek, mint a reakciós 
zóna antitestjei, így egy hCG-
molekulát egyszerre mindkét anti-
test képes kötni. Ezáltal ebben a 
szakaszban az antitestek összekap
csolódnak a hCG-vel, amihez még 
mindig kötődnek a reakciós zóna 
jelölt antitestjei. Végeredményben 
tehát a színanyaggal jelölt antitestek 
itt immobilizálódnak, így kialakul 
a színes jel. A reakciós zóna 
antitestjei a vizeletben található 
hCGhormonhoz képest felesleg
ben vannak, így mindig lesz olyan 
antitest, ami tovább tud vándorolni 
a tesztcsíkon a kontrollszakasz felé. 
Itt olyan antitestek vannak, amik a 

reakciós zóna jelölt antitestjeit ké
pesek megkötni, így a maradék an
titest, ami nem kötött hCGt, itt 
immobilizálódik és alkotja a kont-
rolljelet. Ezáltal terhesség esetén a 
tesztcsíkon két színes jelet találha-
tunk. Amennyiben nincs a vizelet-
ben hCG, a reakciós zóna antitestjei 

nem kötődnek meg a 
tesztzónában, csupán 
a kontrollzónában, 
így csak ott adnak 
színjelet, azáltal tehát 
a negatív teszteken 
egyetlen színes jelet 
találunk. Amennyi-
ben ez a kontrolljel hi-
ányzik, a teszt megis-
métlendő, hiszen va
lószínűleg valamilyen 
okból kifolyólag nem 
működött. Az, hogy 
rózsaszín vagy kék 
színű lesze a jel, a 
teszt fajtájától függ, a 
kék jelet könnyebb 
észrevenni, de a meg-
figyelések szerint gya-

koribbak az álpozitív eredmények. 
A digitális tesztek is hasonló elven 
működnek, de itt a leolvasást a teszt 
megteszi helyettünk, és az összeg
zett eredményt írja ki.

Az otthoni tesztek tehát kvalitatív 
eredményt adnak: van-e hCG a vi-
zeletben, vagy sem. A laboratóriumi 
vértesztek a hCG mennyiségét is 
mutatják, ami pontosabb, illetve a 
terhesség állapotára is utalhat.

Mint látható, a terhesség korai 
felismerésére irányuló törekvések 
végigkísérték az emberiség törté
netét. Egyre több és jobb minőségű 
teszteket tudunk készíteni, ame-
lyek segítségével szinte már a be-
ágyazódás pillanatában ki tudjuk 
mutatni a terhességet nagy bizton-
sággal. Ugyanakkor bizonyos be-
tegségek, illetve a luteinizáló hor-
mon túltermelődése álpozitív 
eredményt okozhat. Így tehát to-
vábbra se mondhatunk le a szak-
emberek segítségéről, ezért na
gyon fontos, hogy pozitív terhes
ségi teszt esetén keressük fel orvo-
sunkat, és vele beszéljük meg a 
további teendőket.

DANIS JUDIT

A terhességi teszt 
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A pikkelysömör klasszikus for-
májában a tünetek a könyökön, 
térden és a hajas fejbőrön jelen-

nek meg. Súlyosabb lefolyású esetekben 
azonban akár a teljes bőrfelszínt beborít-
hatják a plakkok: a vörös, pikkelyszerű-
en hámló, környezetüktől élesen elhatá-
rolódó, gyulladt bőrelváltozások. 

A betegség bizonyos esetekben nem 
marad meg a bőrtünetek szintjén, ha-
nem ízületi érintettséggel is jár. Emel-
lett általánosan elmondható, hogy fo-
kozott a betegek szívérrendszeri kór-
képekre való fogékonysága, a pikkely-
sömör által kiváltott életminőségromlás 
miatt pedig depresszió, illetve másféle 
pszichés problémák léphetnek föl. 

Szalicilsav és szteroidok
A felsorolt okokból kifolyólag rendkí-
vül fontos, hogy a betegek minél ha-
marabb a megfelelő kezeléshez jussa-
nak, melyek megválasztásában a tüne-
tek kiterjedtsége meghatározó. 

KLASSZ IKUS 	 ÉS 	MODERN 	KEZELÉS I 	 L EHETVSÉGEK

EGYÜTTÉLÉS	
A	PIKKELYSÖMÖRREL

A	psoriasis	–	ismertebb	nevén	a	pikkelysömör	–	az	egyik	leggyakoribb	gyulladásos	bWrbetegség,	az	euró-

pai	lakosság	körülbelül	egy	százalékát	érinti.	Februári,	2015/7.	számunkban	már	ismertettük	a	szegedi	
SZTE	ÁOK	BWrgyógyászati	és	Allergológiai	Klinikán	zajló	legújabb	alapkutatásokat,	mostani	cikkünkben	

pedig	a	betegség	kezelésére	hivatott	hagyományos	és	modern	eljárásokat	szeretnénk	bemutatni.

A jelenleg rendelkezésre álló legmo-
dernebb kezelések is egyelőre inkább 
a tünetek csökkentését célozzák meg, 
s nem annyira a kiváltó ok megszün-
tetését. Igaz, a psoriasis háttere még 
csak részben ismert.

Mai tudásunk szerint a be-
tegség a bőrben lévő természe-
tes immunitásban részt vevő 
sejtek (epidermális hámsejtek, 
dendritikus sejtek) és a szer-
zett immunitásban szerepet 
játszó fehérvérsejtek egy bi-
zonyos csoportjának, a T-sej-
teknek a kóros aktiválódásá-
val kezdődik. Mindezek ha-
tására nemcsak gyulladás lép 
fel a bőrben, hanem a hám-
sejtek sejtciklusa is felgyorsul, 
és akár 3–5 nap alatt elérik a 
szaruréteget a normális 28–
30 nap helyett. Ez azzal jár 
együtt, hogy az elszaruso-
dási folyamatra nincs elég 
idő, ezért kóros hámsejtek 
keletkeznek a bőr felszí-

nén, s csak egybefüggő pikkelyek-
ként tudnak lehámlani a gyulladt 
bőrfelszínről.

A terápiás szerek fejlesztése során olyan 
gyógyszer-jelöltek létrehozására törek-
szenek, amellyel a betegek állapotában 
legalább 75 százalékos javulás érhető el. 
Az állapotban bekövetkező ilyen mérté-
kű javulás a betegek életminőségét is po-
zitív irányban befolyásolja.  

A kis kiterjedésű, lokalizált esetekben a 
fő cél a hámlasztás, illetve a gyulladás 
mérséklése. Ilyen esetekben a hámlasz-
tásra 5–10 százalékos szalicilsav alkal-
mas, a gyulladáscsökkentés pedig 
szteroidtartalmú kenőcsökkel érhető el.

A szteroidok segítségével hatékonyan 
blokkolható a bőrben kialakult gyulla-
dás, azonban csak nagy körültekintéssel 
szabad őket alkalmazni. Hosszú távú 
használatuk ugyanis nemcsak a haté-
konyság csökkenésével jár, hanem az al-
kalmazás helyén a bőr elsorvadhat, elvé-
konyodhat, és értágulatok jelenhetnek 
meg rajta. Ennek kiküszöbölésére fej-
lesztették ki a D-vitamin-tartalmú he-

A pikkelysömörös plakkok klinikai képe 

(FORRÁS: SZTE ÁOK)

Pikkelysömörös bQrelváltozások kezelése excimer lézerrel hajas fejbQrön
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pedig a hámsejtek felgyorsult osztódását 
fogja vissza. Ezt az utóbbi kezelést haté-
konyan lehet kombinálni fényterápiával.

A pikkelysömör kezelésének legújabb 
irányvonalába tartoznak a biológiai terá-
piás szerek. Ide azokat a fehérjetermésze-
tű anyagokat soroljuk, amelyek célzot-
tan és rendkívül hatékonyan gátolják az 
immunválasz egyes komponenseit oly 
módon, hogy egy adott gyulladást keltő 
faktorhoz kötődnek. Azok a biológiai 
terápiás szerek, amelyek jelenleg rendel-
kezésre állnak a pikkelysömör kezelésé-
re, egy kivétellel a TNF, azaz tumor 
nekrózis faktor gátlása útján fejtik ki ha-
tásukat. Ezek a szerek nemcsak pikkely-
sömörben, hanem reumatológiai meg-
betegedésekben és gyulladásos bélbeteg-
ségekben is törzskönyvezésre kerültek. 

Ígéretes	biológiai	terápia
Magyarországon pikkelysömör ke-
zelésére három TNFgátló érhető el, 
az etanercept, az infliximab és az 
adalimumab. A jövőben várható bio-
lógiai terápiák a pikkelysömörrel kap-
csolatos kutatásokban sokat vizsgált 
IL-17 útvonalat célozzák meg, jelen-
leg három olyan jelölt is van, amellyel 
ígéretes klinikai vizsgálatok folynak.

Magyarországon a biológiai kezelések 
erre szolgáló terápiás centrumokban ér-
hetők el, a betegek beválasztása szigorú-
an szabályozott. A pikkelysömör elleni 
gyógyszerek fejlesztése terén pedig ígé-
retes újdonságok várhatók, és remélhe-
tően egyre szélesebb körben elérhetővé 
válnak. Feltétlenül ki kell emelnünk 
azonban az alapkutatások fontosságát 
is, amelyek lehetővé tehetik a beteg-
ség molekuláris szintű eltéréseinek 
megértését és így a pikkelysömör oki 
terápiájának megalapozását.

KUI RÓBERT, SZLÁVICZ ESZTER

lyettesítőket, melyek ugyan kevésbé ha-
tékonyak, de ugyanakkor nélkülözik a 
szteroidok mellékhatásait. 

Ultraibolya fénnyel
A kiterjedtebb vagy az imént ismerte-
tett terápiára rezisztensnek bizo-
nyult plakkok kezelésében fontos 
eszköz az ultraibolya-fényterápia. 
Számos kutatási eredmény igazolta, 
hogy a megfelelő dózisban alkalma-
zott UV-fénynek gyulladáscsökken-
tő hatása van. A gyakorlatban egy-
aránt az UVBfény egy szűk, 311–
312 nanométer közé eső spektrumát 
használjuk a nagyobb bőrfelületek, il-
letve a célzottan néhány centiméteres 
bőrelváltozások kezelésére is. A sze-
gedi klinika speciális fejlesztése a 308 
nanométeres XeCl-excimer lézer, 
amely a terápia során a rezisztens 
plakkok célzott kezelésében nyújt se-
gítséget. Az UVAfény is felhasznál-
ható a fényterápiában, de csak fény-
érzékenyítő gyógyszerrel (úgyneve-
zett pszoralénnel) kombinálva, ön-
magában ugyanis hatástalan.

Azokban az esetekben, amikor a he-
lyi kezelés és a fényterápia nem segít, szá-
jon át szedett gyógyszeres kezelések ad-
hatnak megoldást. A metotrexát az 
egyik leggyakrabban alkalmazott ható-
anyag, amely a sejtosztódási folyamatok-
ban is közreműködő folsav anyagcsere-
gátlásán keresztül hat, ezáltal csök-
kentve az immunválaszban részt ve-
vő Tsejtek aktivációját és osztódását. 
Amellett, hogy enyhíti a bőrtünete-
ket, az esetlegesen társuló ízületi pa-
naszok orvoslásában is segítséget 
nyújt. A metotrexáthoz hasonlóan a 
ciklosporin is a T-sejtekre hat, azokat 
direkt módon gátolja. Az acitretin, ez a 
retinoidok családjába tartozó vegyület 

Nagy kiterjedés_ bQrtünetek és mérséklQdésük a biológiai terápiát követQen (FORRÁS: SZTE ÁOK)

ÉT-ETOLÓGIA

Mit eszik egy zebra? 
Füvet, az biztos, de milyen fajokat? Bár-
milyen meglepő, egészen mostanáig 
nem sokat tudtak az ökológusok arról, 
hogy mit eszik a zebra természetes élő-
helyén – és jó okkal. A szavannán legelé-
sző, látványos, karizmatikus emlősök 
nagy távolságokat tesznek meg és nehéz 
(sőt veszélyes) őket közelről megfigyelni. 
Gyakran kisméretű növényeket esznek 
éjszaka, bozót takarásában. Semmi esély 
arra, hogy a kutató adatokat gyűjthessen 
a tápláléknövényekről, miközben egy 
távcsővel figyeli a legelésző állatokat.

A DNS vizsgálata erre a problémára 
is megoldást nyújt. Egy amerikaike-
nyai kutatócsoport növényevők – ele-
fánt, alföldi és Grévy-zebra, szarvas-
marha, kafferbivaly és Günther dikdik 
(törpeantilop) – ürülékét gyűjtötték 
össze a kenyai szavannán. Az ürülékből 
kinyert növényi DNS elemzésével ki-
derült, hogy a legelésző fajok gondosan 
megválogatják tápnövényeiket. A szar-
vasmarhák és kafferbivalyok ugyan kö-
zeli rokonok (mindketten a tulkok nem-
zetségébe tartoznak), mégis más fajokat 
fogyasztanak. Sőt, a két zebrafaj is elté-
rő arányban fogyasztja 15féle tápnö-
vényét (ebből 14 fűféle). 

A Grévy-zebrák hüvelyeseket is fo-
gyasztanak, amit az alföldiek elkerül-
nek. Ez lehet az oka annak, hogy az el-
ső pillantásra egyhangúnak tűnő sza-
vanna olyan sokféle növényevőt eltart: 
minden faj a teljes étlapnak csak kis ré-
széből válogat. A kutatás abban is segít-
het, hogy csökkenjen a gazdálkodók 
ellenérzése a vadállatokkal szemben. 
Ha a bivalyok és zebrák mást fogyasz-
tanak, mint az ugyanott legelésző szar-
vasmarhák, akkor a gazdák remélhe-
tőleg több helyen eltűrik a jelenlétüket. 

Kubinyi EniKő
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Mióta az ősember először felné
zett az égre és megérintette 
annak határtalansága és rejtel

messége, természetes igényként támadt 
fel lelkében a megismerés vágya. Meg
ismerni a megismerhetetlent, a rejtel
mest, a hétköznapi érzékszervekkel 
nem tapasztalhatót. Ehhez szüksége 
volt valakire, egy személyre, aki köz
vetít a felső világ és az emberek között, 
valakire, aki képes a titokzatos eget be
népesítő szellemlényekkel kommuni
kálni, jóindulatukat elnyerni és meg
kapni a segítségüket. Ez a személy volt 
a sámán. Gyógyító, jós, halottlátó, szer
tartások végzője, rituális öltözék, do
bok, eszközök birtoklója és használója, 
a közösség megbecsült tagja, segítője.

A téma legnevesebb hazai kutatója, 
számos tudományos munka szerzője 
Hoppál Mihály kiváló néprajztudós, aki 
rengeteg időt töltött terepmunkával. 
Szintetizáló munkájában, A sámánság 
újjászületése című könyvében átfogó 
képet ad erről az ősi hagyományról, 
mely oly sok üldöztetés után újjáéledő
ben van a világ sok pontján. Tanulmá
nyai révén az olvasó is eljuthat a sámá
nok rejtelmes világába, így például egy 
délkoreai sámánasszony által tartott 
szertartásra, melyhez hasonlók min

A  S Á M Á N S Á G  N YO M Á B A N

SÍPPAL, DOBBAL…
Mi,	magyarok	hajlamosak	vagyunk	a	sámánság	hiedelemrendszerét	földrajzilag	leszekíteni	az	Urálra	
és	környékére.	Hoppál	Mihály	–	aki	a	nemzetközi	sámánkutató	társaság,	az	ISSR	egyik	alapítója,	s	
több	 ízben	elnöke	–	számos,	a	sámánsággal	kapcsolatba	hozható	népcsoportot	 felkeresett	Ázsia-
szerte	egészen	a	Csendes-óceán	partvidékéig.	Több	helyütt	 egészen	 fiatal	 sámánokra	 is	akadt…		

dennaposak és teljesen átszövik a kore
aiak modern hétköznapjait. Az egyete
misták vizsga előtt a sámán közbenjá
rását kérik a siker érdekében. Hoppál 
Mihály és kutatótársai részt vehettek 
egy étteremtulajdonos számára vég
zett rituálén, mellyel a gyengülő üzlet
menetet szerette volna fellendíteni. 
A természethez közel élő népek szá
mára a sámán a jó termésért, kövér 
legelőkért és a családok boldogulásá
ért végezte a szertartást. Az ősök 
tisztelete és szellemeik kiengesztelé
se is fontos elemként szerepelt.

A felfogás szerint, ha meghal valaki, 
a lelkét el kell kísérni a túlvilágra – ez 
is a sámán feladata. Itt egyfajta pszi

chológusi feladat is há
rul rá a hátramaradot
tak gyászának enyhíté
sével. A rituálék közös
ségformáló és 
megtartó ereje rend
kívül erős, hiszen ősi, 
évezredes tradíció
kon alapul. Bár a volt 
Szovjetunióban és 
Kínában uralkodó 
ideológiai felfogás 
hosszú ideig nem 
kedvezett ezeknek a 
hagyományoknak, 

mivel a sámánokat sok helyen üldöz
ték és bebörtönözték, majd a politikai 
nyomás enyhülésével ezt a tradíciót 
egyfajta kommersz turisztikai látvá
nyossággá próbálták silányítani, a sá
mánság mégis újraéledt. 

A kutatók megfordultak Burjátföl
dön, Tuvában, mely utóbbi világszerte 
a sámánok hazájaként ismert – főleg az 
ott élők különleges énektechnikával 
előadott dalai miatt. Jóval távolabb, 
Mandzsúriában a helyieket „a tudósok 
nem tudták lebeszélni arról, hogy egy 
agyonkoreografált, állítólagos sámántánc 
műsort mutassanak be, mellyel a giccs hatá-

rán jóval túlmenően próbálták megjeleníte-
ni a mandzsu sámánság egyes jelenségeit, 
olyan mértékben stilizálva, hogy az még 
a legedzettebb amerikai turista gyomrát 
is megfeküdte volna”.

Szerencsére sikerült sok, teljesen au
tentikus forrást is felkeresniük, tudo
mányos igényességgel dokumentálva a 
történteket, legyen az tisztító szertartás, 
sámánavatás, állatáldozat vagy egy el
hunyt búcsúztatása. A kötetben olvas
hatunk az utóbbi évtizedekben meg
rendezett tudományos konferenciákról 
is, ahol kutatók és sámánok találkoz
hatnak, eszmét cserélhetnek és sok ké
pi, illetve filmanyag is bemutatásra ke
rül. Ebből adódóan természetes dolog, 
hogy a könyv végén a bibliográfia mel
lett filmográfia is található a szerző és 
munkatársai által forgatott anyagokról.

A téma kutatói és a laikus érdeklődők 
számára egyaránt érdekes munkát 
tarthat kezében az olvasó. (Hoppál Mi-
hály: A sámánság újjászületése. Balassi Ki-
adó, 246 oldal, 100 fekete-fehér kép, 8 ol-
dal színes melléklet, 3000 forint)

KOVÁCS GABRIELLA

IdQs handzsun sámán házánál
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1207 km (a Plútóé 2390 km), tömege 
pedig nyolcadrésze a Plútóénak – 
míg a Föld és kimagaslóan nagy 
Holdja esetében ez az arány 1:81. Tá-
volságuk is szokatlanul kicsi, a Cha-
ron a Plútó tömegközéppontjától át-
lagosan alig 19 570 km-re kering 
(ennyi a GPS-holdak távolsága a 
Földtől). Nem csoda, 
hogy e két égitest szigo-
rúan kötötten kering 
közös tömegközéppont-
juk körül, vagyis min-
dig ugyanazt az oldalu-
kat fordítják egymás fe-
lé. A keringési idő csak 
6,387 nap. 

Felszínük, színük és 
légkörük azonban kü-
lönböző lehet. A Plútó 
színe vöröses, a Charoné szürke. A 
Plútót időnként, amikor közel jár a 
Naphoz, vékony metán és nitro-
génlégkör övezi, amely naptávolban 
megfagy és lecsapódik a felszínre. A 
Charonnak nincs légköre, valószí-
nűleg folyamatosan jég borítja, és 
belseje is főleg jégből áll. A mai el-
képzelések szerint a Charon anyagát 
valószínűleg egy viszonylag nagy 

2.
rész

Az akkor még kilencedik 
nagybolygónak nevezett 
Plútó 1979 és 1999 között 

közelebb keringett a Naphoz, mint a 
nyolcadik nagybolygó, a Neptunusz. 
A hozzá képest hatalmas Neptunusz 
3:2 rezonáns pályára kényszeríti kül-
ső szomszédját, mégpedig úgy, hogy 
csak akkor közelíthetik meg egy-
mást, amikor a Plútó éppen legmesz-
szebb jár a Naptól (aphélium). Ez gya-
korlatilag kizárja, hogy egy igazán 
közeli találkozás, ütközés létrejöhes-
sen.

Újdonságok
A Plútó viszonylagos közelsége, va-
lamint a földi távcsövek teljesítőké-
pességének növekedése lehetővé tet-
te, hogy James Christy, a US Naval 
Observatory munkatársa 1978-ban a 
Plútó képének kis dudora alapján fel-
fedezze annak legnagyobb holdját, a 
Charont. A későbbi megfigyelések 
tisztázták, hogy ugyancsak furcsa 
párról van szó. Miután sikerült a ket-
tős rendszer komponenseit a felvéte-
leken elkülöníteni, kiderült, hogy a 
Charon méreteit és tömegét tekintve 
szinte a Plútó ikertestvére. Átmérője 

dRSZONDA 	A 	NAPRENDSZER 	 SZÉLÉN

Folytatjuk	 a	 Plútó	 és	 környezete	 megismerésének	 az	
elWzW	számban	megkezdett	 történetét.	Figyelemre	

méltó,	hogy	a	XX.	század	közepe	óta	–	elsWsor-
ban	a	bolygókutató	erszondáknak	köszönhetW-

en	–	milyen	óriási	mértékben	gazdagodtak	a	
Napra,	a	nagybolygókra	és	holdjaikra,	a	tör-
pebolygókra,	kisbolygókra,	az	üstökösökre,	
valamint	 a	 bolygóközi	 porra	 és	 plazmára	
vonatkozó	 ismereteink.	A	 földi	 és	 az	 ertáv-

csövek	fejlWdésének	következtében	valamivel	
többet	tudunk	ma	már	a	Plútóról	is,	de	azért	a	

Naprendszernek	 ez	 a	 nagyon	 távoli	 vidéke	 még	
ma	is	„terra	incognita”.	Talán	holnap	már	nem	lesz	az.

A	PLÚTÓ	ÉS	VIDÉKE

égitest becsapódása szakíthatta ki az 
ősPlútóból, valamikor a bolygó-
rendszer születése idején. 

Tulajdonképpen nagy meglepetést 
keltett, amikor néhány évvel ezelőtt 
kiderült, hogy e „kettős bolygó” kö-
rül további kis holdak keringenek. 
Ki gondolta volna, hogy ez lehetsé-

ges? 2005-ben azonban 
M. Mutchler a Hubble-
űrtávcső egyik felvéte-
lén észrevett két apró 
holdat, amelyek a Cha-
ronnal egy pályasíkban, 
de 50-60 ezer km távol-
ságra keringenek a Plú-
tó-Charon rendszerben. 
Ezek később a Hydra, il-
letve a Nix nevet kap-
ták. Átmérőjük a fé-

nyességük alapján 40 és 160 km kö-
zött lehet. 2011-ben, illetve 2012-
ben ugyancsak a Hubbleűrtávcső 
fényképein fedeztek fel két további 
holdacskát, ezek neve Kerberos, illet-
ve a Styx lett. Így a Plútónak össze-
sen már öt holdjáról tudunk, ami 
meglepő egy ilyen, a földszerű boly-
gókhoz képest is kicsiny bolygó ese-
tében. Az a tény, hogy ezek a holdak 

A felvétel, amelyen a 

Charon-holdat felfedezték 

(a baloldali képen látható 

kidudorodás formájában)

A legjobb, földi 

távcsQvel készített 
színes felvétel a 

Plútóról
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gyakorlatilag egy síkban keringe-
nek, azt jelenti, hogy egyikük sem 
befogott („kaptált”) égitest, hanem 
valószínűleg egyidejűleg jöttek létre.

Törpebolygóvá	lefokozva
A Plútóról az utóbbi 9 évben megje-
lent cikkek sohasem mulasztják el 
hangsúlyozni, hogy a Nemzetközi 
Csillagászati Unió (IAU) 2006-os 
prágai döntése alapján „megszűnt 
bolygó lenni”. Valóban így vane, és 
valóban akkora jelentősége lenne a 
dolognak, hogy érdemes mind a mai 
napig széles körben vitatni a „lefo-
kozást”? 

A döntés maga a legilletékesebb 
szakmai testület közgyűlésén szüle-
tett, miután egy előkészítő bizottság 
előzetesen értékelte a helyzetet. Ek-
kor már nyilvánvaló volt, hogy a 
Neptunuszon túl számos a Plútóhoz 
hasonló méretű és tömegű, a Nap 
körüli pályán keringő égitest találha-
tó. Sőt van köztük olyan is, amely 
egyértelműen nagyobb a Plútónál. 
Ezek után joggal kérdezhette bárki, 
hogy miért nevezzük egyedül a Plú-
tót a Neptunuszon túli bolygónak? 
Az IAU végül úgy oldotta fel a prob-
lémát, hogy a Naprendszeren belül 
létrehozta a „törpebolygók” kategó-
riáját, és a Plútót, az Erist, a hozzájuk 
hasonló tömegű és ugyancsak gömb 
alakú Ceres kisbolygót, valamint a 
Neptunuszon túl keringő nagyobb 
égitestek közül még kettőt (Make-

make és Hau mea) ebbe 
a típusba sorolta. A 
Plútó ennek megfele-
lően – a kisbolygók-
hoz hasonlóan – szá-
mot is kapott: 134340 
Pluto. Azt, hogy en-
nek az ártatlannak tű-
nő átsorolásnak külö-
nösen az amerikai saj-
tóban ilyen elkesere-
dett ellenzői lesznek, 
valószínűleg a csilla-
gászok sem gondolták 
a prágai kongresszu-
son.

Úgy érzem, hogy a 
probléma elsősorban 
az angol csillagászati 
terminológiából adó-
dik. Angolul a nagy-
bolygó egyszerűen 
„planet”, a kisbolygó 
pedig „asteroid”, ami 
szó szerint „csillag-
szerűt” jelent. (Ez az 
elég szerencsétlen szó abból ered, 
hogy a régi távcsövekkel ezek ko-
rongját sohasem lehetett észlelni, 
vagyis a kisbolygók mozgó csillag-
nak tűntek. Sajnos magyarul is egy-
re gyakrabban emlegetik a kisboly-
gókat aszteroidaként, és ezt úgy ér-
telmezik, hogy tehát „nem bolygó”.) 
Más nyelvekben, például németül is 
létezik a „nagybolygónak” illetve 
„kisbolygónak” megfelelő elnevezés 

– ami sokkal ésszerűbb, 
mivel így senkinek nem 
jut eszébe, hogy egy kis-
bolygó ne lenne bolygó.

Egyébként a csillagá-
szatban egységesen elfo-
gadott az a felosztás, 
hogy méretüktől és töme-
güktől függően a csilla-
gok között is vannak 
„óriáscsillagok” és „tör-
pecsillagok”. Senki sem 
vitatja, hogy az igen gya-
kori törpecsillagok szin-
tén csillagok! 

A bolygók szabályos fel-
osztása tehát csökkenő mé-
reteik sorrendjében 2006 
óta a következő: óriásboly-
gók, földszerű bolygók, 
törpebolygók és kisboly-
gók. (A négy óriás és a 
négy földszerű bolygót 

közös névvel nagybolygónak is ne-
vezhetjük.) Hangsúlyoznám, hogy 
természetesen mindegyikük „bolygó”, 
mivel közvetlenül a Nap körül kerin-
genek. (Az más kérdés, hogy „lefe-
lé”, vagyis a legkisebb kisbolygók és 
a nagy meteorok között nincs defi-
niálva a határvonal.) A „lefokozás” 
tehát mindössze annyit jelent, hogy 
– megismerve a Plútó valódi töme-
gét és átmérőjét – a nagybolygók 
közül kivették, és a törpebolygók 
közé sorolták ezt az égitestet. Az 
USA-ban talán azért okozott akkora 
felzúdulást ez az átsorolás, mert a 
Plútó volt korábban az egyetlen, 
amerikaiak által keresett és felfede-
zett nagybolygó.

Közelít	a	New	Horizons
A Plútó felé küldött első űrszonda, 
az amerikai New Horizons („Új látó-
határok”) rövid időn belül eléri el-
sődleges célját, és elrepül a törpe-
bolygó mellett. Ennek a joggal pá-
ratlannak nevezhető eseménynek 
igen hosszú előtörténete van. Már az 
1970-es években felmerült a gondo-
lat, hogy a Voyager-1 űrszondát egy 
újabb pályamanőverrel a Szaturnusz 
körzetéből a Plútó felé küldenék, de 
ez elmaradt. Később a NASA komo-
lyan foglalkozott egy Pluto-Kuiper 
Express nevű űrszonda tervével. Ezt 

A New Horizons-_rszonda m_szerei 
(részletesen lásd a Hátlapon)

A New Horizons a Plútónál (fantáziakép)
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A New Horizons programja ez-
zel még nem ér véget. Ugyanis 
kezdettől fogva az volt a feladat, 
hogy az űrszonda legalább még 
egy KBOt közelről megvizsgál-
jon. A halvány célpont megtalálása 
nem volt egyszerű, ezért a Hubb-
leűrtávcsőre bízták. Tavaly októ-
berre a HST talált is három megfe-
lelőnek tűnő égitestet, amelyek irá-
nyába a Plútó vonzása segítségével 
el lehet téríteni az űrszondát. A kis-
bolygók átmérője 30 és 55 km kö-
zötti. Valószínűleg csak később, au-
gusztusban lesz döntés arról, hogy 
– figyelembe véve a megmaradó 
üzemanyagot és a pályák helyzetét 
– melyik lesz a következő célpont.

Befejezésül még egy érdekességről 
kívánunk röviden beszámolni. A 

New Horizons a két 
Pioneer és a két Voya-
ger-szonda után az ötö-
dik űrszonda lesz, amely 
elhagyja a Naprendszert 
és kilép a csillagközi 
térbe. Valamennyi előd-
jére felszerelték annak 
idején „az emberiség 
üzenetét” azzal a re-
ménnyel, hogy azt vala-
mikor idegen értelmes 
lények felfedezhetik és 
megfejthetik. A New 
Ho rizonson jelenleg 
nincs ilyen üzenet, de 
még lehet. Jon Lomberg, 
aki annak idején közre-
működött a Voyager
szondákon elhelyezett 

üzenetek tervezésében is, elhatá-
rozta, hogy ezt a hiányt pótolni 
kell. Ezért elindította a One-
EarthMessage elnevezésű projektet, 
amelynek keretében az interneten 
keresztül az egész világról gyűjti 
az üzeneteket. Ezeket rendezve 
2016 vége felé, amikor a New 
Horizons már befejezte a Plútónál 
regisztrált adatok lesugárzását a 
Földre, a Deep Space Network an-
tennái segítségével felsugározná az 
egész üzenetet a távoli űrszonda ki-
üresíthető memóriájába. Azt remé-
li, hogy valamikor a távoli jövőben 
egy esetleges szuperintelligens 
megtalálónak nem okoz majd prob-
lémát a memóriaegység kiolvasása 
és értelmezése. 

ALMÁR IVÁN
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úgy indították volna, hogy akkor 
érje el a Plútót, amikor az napközel-
ben járva még viszonylag sűrű lég-
körrel rendelkezett. Végül a terv el-
bukott a más bolygókutató szondák-
kal folytatott versenyben. 

Időközben az űrtechnika olyan 
gyorsan fejlődött, hogy reális célki-
tűzéssé vált egy kisméretű, de gaz-
dagon felműszerezett, viszonylag ol-
csó űrszonda indítása a Neptunu-
szon túli, Kuiper-övnek is nevezett 
térségbe, amelyben már százával fe-
dezték fel az új égitesteket (ezeket 
KBO-knak, Kuiper Belt Objectek-
nek, vagy TNOknak, vagyis Trans 
Neptunian Objecteknek nevezik). Az 
1990es években a NASA négy ilyen 
küldetés tervével is foglalkozott, de 
mind lekerült a napirendről. A New 
Horizons-javaslat 2001-
ből származik, és még ab-
ban az évben el is döntöt-
ték, hogy megépítik, sőt 
azt is, hogy legkésőbb 
2006-ban el kell indítani. 
A New Ho ri zonsnak 
ugyanis – szinte valameny-
nyi bolygóközi szondához 
hasonlóan – útközben szük-
sége volt ellendítő manőve-
rekre, és az ehhez legalkal-
masabb Jupiter később már 
arrébb haladva nem állt 
volna rendelkezésre. 

A New Horizons start-
jára 2006. január 19-én 
Atlas Vhordozórakétával 
került sor. Indításkor ez a 
szonda jobban felgyor-
sult, mint bármely korábbi társa: el-
érte az 57 600 km óránkénti sebessé-
get. Mindössze 9 óra múlva eljutott a 
Holdig (tízszer kevesebb idő alatt, 
mint az Apolloűrhajók!), és 13 hónap 
elteltével már a Jupiter közelében re-
pült. Ezt az utat annak idején a Gali-
leo ötször, a Cassini háromszor annyi 
idő alatt tette meg. 2014. augusztus 
25én érte el a Neptunusz pályájának 
távolságát – véletlenül éppen 25 évvel 
azután, hogy a Voyager2 elrepült a 
legkülső nagybolygó, a Neptunusz 
mellett. Még így is 9 és fél év kellett 
ahhoz, hogy a Plútó közelébe jusson!

Bár maga a megközelítés csak rö-
vid ideig tart, a New Horizons 
(amelynek műszaki paramétereiről 
részletesen mostani számunk hátlap-
ján írunk – a Szerk.) mégis hónapo-

kig vizsgálja majd a Plútót és kör-
nyezetét. Több hosszú „altatási” 
időszak után a szondát 2014 nyarán 
felébresztették, elsősorban azért, 
hogy célpontjának helyzetét ponto-
sítsa. Ez segített a további navigáció-
ban. 2014 decemberében ébresztették 
fel utoljára, hogy megkezdődhessen a 
két évre tervezett aktív időszak. A 
legnagyobb közelség, vagyis a várva 
várt nap 2015. július 14-e (közép-eu-
rópai idő szerint 15e) lesz, ekkor a 
New Horizons csak 12 500 kmre 
repül el a Plútó mellett, amelynek 
sötét oldala felett száguld el úgy, 
hogy közben annak esetleg még ész-
lelhető légkörét átvilágítja majd a 
mögötte lévő Nap. Ekkor távolsága 
a Földtől 4,8 milliárd km lesz.

A komoly vizsgálatok a megközelí-

tés előtt 21 nappal kezdődnek. Töb-
bek között felfedezésre vár, hogy 
van-e a bolygónak mag ne to szfé rája, 
csóvája, továbbá holdak, gyűrűk és 
egyéb törmelékek után kutatnak 
majd a Plútó körül. Az utolsó két nap 
legfontosabb feladata lesz a két nagy 
égitest felszínének részletes feltérké-
pezése. A Plútó-felvételek felbontása 
elérheti a 70 métert. Csak infravörös 
mérést legalább 60 ezer helyről kí-
vánnak végrehajtani. Elképzelhető, 
hogy milyen óriási mennyiségű adat 
gyűlik majd össze! Ugyanakkor az 
adatok lesugárzása csak 2000 bit/sec 
sebességgel történhet, mivel mind-
össze egy 12 wattos adó áll rendelke-
zésre. Éppen ezért a teljes adatmeny-
nyiségnek a Földre juttatása 2016 
őszéig is eltarthat. 

A Plútó pályája

Jupiter

Uránusz

Neptunusz

Plútó-Charon 2015. júl. 14.

Kuiper-öv 2016–2020

Plútó

Szaturnusz

Jupiter-rendszer 
2007. febr. 28, 

bolygóközi repülés 
2007. máj- 2015. ápr.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN1

Valami a vizualitásban is 
összeköt bennünket. 

Különböző helyeken egy-
másnak ismeretlen emberek 
szinte ugyanarra exponál-
nak. Csupa új beküldő, még-
is hasonló látásmód. Mi ma-
gyarázza azt a szeretetet, 
ami e képekből sugárzik? 
Akik pedig egy-két percre 
megállnak a lapozásban en-
nél az oldalpárnál, szintén 
ugyanazokra a hullámhosz-
szakra vannak hangolva. 
Valami többről van itt szó, 
mint… – írom, s megaka-
dok, éppen hogy nincs szó 
erre a többletre. Nézzük a 
képeket, s ráismerünk egy-
másra.

H. J.

1. Lukács Istvánné (Eger, 

icamamka@chello.hu) – Generációk – 

Jelen, múlt és jövendQ – Egyszerre egy 
tQ hibiszkuszon. Az elnyílt virág, 

ha önmagába csavarodva is, 
megfejthetQen Qrzi korábbi szépségének 

emlékét. A bimbók – egy újszülött, 
s egy gyermek – reménykeltQ 

növekedésben
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2. Kissné Horváth Júlia 

(julis64@gmail.com) – 

Apró vendégünk

3. Kapuvári Veronika 
(Pécs) – Vörösbegy 

az erkélyemen – Télen 
folyamatosan etettem 
a madarakat. Órákig 

kuksoltam az erkélyajtó 
elQtt „felhúzott puskával”, 
s nem gyQztem kattintgatni

4. Balázs Tibor (Vác, 
fidi.radio@gmail.com) 

– Ki korán kel… – 

Reggeli séta termése 

ez a kép. A kis alma-
favirág így egzotikus 

dísznövénynek látszik

Az ÉT-galériában bárki kiál-
líthatja felvételét, megosztva 
élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 
dpi felbontással küldje el az 
et-galeria@eletestudomany.
hu címre. A tárgyrovatba írja: 
ét-galéria, és a kísérRlevélben 
mondja el, amit a felvétel körül-
ményeirRl és a témáról tud. A 
beküldR jutalma a „kiállítás-
ban” megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft 
különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3

4

5
4. Dr. Török 

Kálmán (Budapest, 
torokalman@t-online.

hu) – Desszert – A 
Budapest Csillebérci 

ÜdülQtelepen a 
faágra akasztott 

cinkegombócon csüng 
egy tarkaharkály vagy 
közép fakopáncs és 
csemegézik. Nekem 
pedig fotós csemege 
volt ez a ritka, fogyó 

állományú madár
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ma is adómentes. Mivel a nyugdíjpénztári befektetések sem 
tudják elkerülni a pénzpiaci válságokat, hullámzásokat, azaz a 
hozam évente jelentősen ingadozhat, a tag meghatározott fel-
tételek mellett tud változtatni a korábban választott befektetési 
módozaton. Általános feltétel, hogy a nyugdíjkor elérését kö-
vetően kezdődik el az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása 
akár egy összegben, akár járadék formájában, de többféle 
kombináció is elképzelhető. Értelemszerűen a tag nyugdíj-
számláján a befizetéseiből felhalmozott összeg és annak hoza-
mai a taghoz kötődnek és az általános szabályok szerint örököl-
hetők és kedvezményezettek is megjelölhetők.  

Nyugdíjelőtakarékossági számlát pénzintézeteknél nyitha-
tunk és magunk döntjük el, hogy rendszeresen vagy eseten-
ként fizetünk-e be a számlára. A befizetések elhatározásunk 
alapján különféle értékpapírokban (állampapír, befektetési je-
gyek, részvények, kötvények) fialnak mindaddig, míg a nyug-
díjazás ideje elérkezik. A befektetések hozama adómentességet 
élvez, és további előny, hogy az évenkénti befizetések 20%a, 
de életkortól függően legfeljebb 100 000 vagy 130 000 forint 
éves adónkból leírható. Ha nyugdíjazás előtt valamilyen okból 
szükség lenne e számlán lévő összegre, hozzá lehet férni, de 
számolni kell azzal, hogy ilyenkor az igénybevett adókedvez-
ményt 20%kal növelve vissza kell fizetnünk és a hozamok 
utáni adót is meg kell fizetni. Nem árt tehát ezeket ilyen eset-
ben előre átgondolni. 

A harmadik öngondoskodási forma a biztosítóintézeteknél 
elérhető különböző nyugdíjbiztosítások. Jellegükből eredően 
ezek életbiztosítással kombinált megoldások, és már viszonylag 
alacsony havi befizetéssel is indíthatóak e szerződések. Itt is 
adóvisszatérítést élvez a befizetés, ez az éves összeg 20%a, 
maximum 130 000 forint. Fontos tudni, hogy ha többféle ön-
gondoskodási formával rendelkezünk, akkor egybe kell szá-
molni az évenkénti adójóváírásokat, és ilyenkor ez nem halad-
hatja meg a 280 000 forintot. 

Az előző három öngondoskodási formát nevezhetjük szerve-
zettnek is, hiszen a szolgáltatóval kötött szerződés szerint a ma-

gánszemélynek meghatározott feltételeket is teljesítenie 
kell. Ezeken kívül értelemszerűen létezik egy negyedik 
fajta öngondoskodás is, amely csak az állampolgár el-
határozásától függ: rendszeresen vagy esetenként meg-
takarít összegeket különféle pénzügyi eszközökben 
(részvény, kötvény, állampapír, stb.) s azokat fialtatja, 
vagy olyan tárgyiasult formákat (ingatlan, arany, ék-
szer stb.) választ, amely a nyugdíjas kort elérve szükség 
szerint pénzzé tehető. Bármelyik formával élünk is, 
mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a hosszú távú 
öngondoskodási idő alatt befektetéseink piaci értéke 
időről időre változhat, ráadásul az általunk választott 
kockázati profilt és eszközt is folyamatosan érdemes ki-
értékelni annak érdekében, hogy nyugdíjas korunkra 
befizetéseink reálértéke folyamatosan növekedjen, és 
tényleges támasszá váljon.  PALLA GÁBOR    

   

HOSSZÚ TÁVÚ ÖNGONDOSKODÁS

A VILÁG PÉNZEI

A horvát kuna

PÉNZÜGYEINK

Ha a statisztikai adatokat nézzük és a távolabbi jövőre tekin-
tünk, el kell gondolkodnunk annak hatásáról, hogy 15 
éves távlatban az előrejelzések szerint a gazdaságilag aktí-

vak és inaktívak aránya hazánkban a mostani 4:1-es arányszám-
ról 2:1-re módosulhat. Egy másik tendencia is ismert, amely sze-
rint nő az átlagos életkor, azaz idősödik a lakosság, de az is figyel-
met érdemel, hogy sokféle múltbéli és jelenlegi gazdasági ok mi-
att igen magas a minimális járulékot fizető munkavállalók 
száma. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy gyerekeink, 
unokáink vállára egyre nagyobb számú időskorú eltartása jut a 
jövőben és e teher egyre növekszik, valamint nagy valószínűség-
gel a tényleges nyugdíj majdani összege nem lesz elegendő az ak-
tív időszakban megszokott életvitel fenntartására. Elgondolkod-
tató adat az is, hogy az aktív dolgozóknak csak alig negyede ren-
delkezik nyugdíjcélú megtakarítással, de talán még nagyobb baj 
az, hogy a lakosságnak csak mindössze tizede képes rendszeresen 
félretenni valamennyit havi keresményéből.

Sajnos a közbeszéd, az írott és elektronikus hírcsatornák, de 
az állampolgárokért, emberi erőforrásokért felelős kormány-
zati szervek sem szentelnek kiemelt figyelmet ezen adatoknak 
és a várható következményeknek, és az ismeretek, megoldá-
sok, javaslatok, teendők „sulykolásának” sem. 

Mai ismeretekink szerint a hosszú távú öngondoskodás lehet 
az egyedüli megoldás, ennek elemei az alábbiak: önkéntes 
nyugdíjpénztár (és egészségpénztár), nyugdíjelőtakarékossági 
számla és nyugdíjbiztosítás. Bár az utóbbi évek hullámverései a 
nyugdíjpénztárakat sem kerülték el, az önkéntes nyugdíjpénz-
tári szolgáltatásokat ez csak részlegesen érintette. Az önkéntes 
nyugdíjpénztári tagok maguk döntik el, hogy a minimális 
tagdíjon felül mennyit fizetnek be a pénztárba és az is az ő dön-
tésük, hogy kockázatvállalási hajlandóságuk alapján a sokféle 
befektetési változat közül melyiket választják. Az adórendszer 
is támogatja, hogy a tag ne csak a minimális tagdíjat fizesse be, 
hanem annál többet, mert az egyéni befizetések után 20% sze-
mélyi jövedelemadó visszatérítés (maximum 150 000 forint) 
jár. További előny, hogy a nyugdíjpénztári befektetések hoza-



Az igazság illúziója

Az, hogy valamit elfogadunk-e igaz-
nak vagy sem, néha nagyon furcsa 
dolgokon múlik… Rolf Reber és 
Norbert Schwarz 1999-ben egy rend-
kívül egyszerű, ám annál ötletesebb 
kísérlet során arra kérte a résztvevő
ket, döntsék el, igaze az az állítás, 
mely szerint „Osorno Chilében van”. A 
résztvevők felének a megítélendő 
mondatot jól olvasható formában 
mutatták be, a többiek viszont a szö
veget a betűk színe miatt alig tudták 
kiolvasni. Az eredmény meghökken
tő volt: akik a mondatot jól olvasható 
formában kapták meg, lényegesen 
nagyobb arányban ítélték igaznak az 
állítást, mint azok, akik a nehezen 
kivehető változattal találkoztak. En
nek minden bizonnyal az a lélektani jelenség áll a hátte
rében, hogy az embernek sokkal jobb véleménye van az 
egyszerű, könnyen érthető, jól felfogható dolgokról, 
mint azokról, amelyekkel bajlódnia kell, és amelyek elbi-
zonytalanítják.

Sokszor bizonyított jelenség, hogy az emberek a több
ször hallott állításokat nagyobb valószínűséggel ítélik 
igaznak, mint azokat, amelyeket először hallanak. A 
közéletben is gyakran alapoznak arra, hogy ha egy állí
tást elég sokszor elismételnek, akkor az emberek azt el is 
fogják hinni. Azt gondolhatnánk, az ismétlődő állításo
kat azért vagyunk hajlamosak igaznak tartani, mert 
emlékszünk a korábban hallott információra, és ha ez 
egybevág egy újonnan hallott kijelentéssel, akkor a két 
állítás erősíti egymást. Valóban ez volna a logikus okos
kodás. Ám van más lehetőség is! Ha a jobban vagy ke
vésbé jól olvasható mondatok példájára gondolunk, le
hetséges, hogy az ismétlődő állításokat az emberek azért 
hiszik el jobban, mert könnyebb feldolgozni őket, nem 
kell annyit gondolkodni rajtuk, mint egy új kijelentésen.

Ezt az érdekes lehetőséget vizsgálta egy kísérlettel 
Teresa Garcia-Marques és három munkatársa. A kutatók 
a kísérletben részt vevő diákoknak hangfelvételről egy 
sor olyan állítást játszottak le, amelyről az ember nem 
tudja eldönteni, hogy igaze vagy hamis. Például effélé
ket: „A krokodilok nyitott szemmel alszanak”. A kísérlet-
nek ebben az első szakaszában a résztvevőknek még nem 
kellett véleményt formálniuk az állítások igazságtartal
máról, ám következett a második szakasz, melyben a 

kutatók ismét mondatokat játszottak le a diákoknak, s 
ezek között vegyesen voltak új és már ismerős állítások 
is. Az ismerős mondatok a társaság egyik fele számára 
pontosan megegyeztek a korábban hallottakkal, a többi
ek viszont a korábbiakkal majdnem megegyező kijelen
téseket hallottak: szinte minden ugyanaz volt, csak épp 
a mondat értelme volt ellentéte a korábbinak: „A kroko-
dilok csukott szemmel alszanak.” A résztvevőknek most 
már azt kellett megítélniük, mennyire tartják igaznak 
az állításokat.

És itt következett a „csel”: a második mondatsort a 
résztvevők egyik fele közvetlenül az első után hallotta, a 
többieket viszont az első kijelentéssor megismerése után 
hazaküldték, és a kísérlet második szakaszát csak egy 
héttel később végezték el velük. S ennek a késleltetésnek 
döntő hatása volt!

Akik a korábbiakkal ellentétes állításokat közvetlenül 
az előzők után hallották, kevésbé hihetőnek ítélték eze
ket, nyilván azért, mert még jól emlékeztek a pár perccel 
azelőtt hallott kijelentésre. Ám azok a diákok, akik egy 
héttel később vettek részt az „igazságvizsgálaton”, a ko
rábbival ellentétes állításokat már jóval hihetőbbnek tar
tották. Valószínűleg azért, mert az ismétlés, a mondat 
nyelvi formájának ismerős volta megkönnyítette a fel
dolgozást, és ettől az állítás igazabbnak tűnt – függetle
nül attól, hogy információtartalma a korábbival ellenté
tes volt. Ez bizony arra utal, hogy ítéleteinket sokszor 
hamis – és tudatosan talán nem is észlelt – jelzések befo
lyásolják.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Világegyetem 
legfényesebb galaxisa

CSillagászok a NASA WISE 
(Wide-field Infrared Survey 

Explorer) infravörös kutatóműhold
jával egy távoli, a Világegyetemben 
eddig ismert legfényesebb galaxist 
fedezték fel, amely az infravörös tar-

akadnak közöttük olyanok, 
amelyeket az emberi szervezet-
ben található enzimek nem ké
pesek lebontani. Az aminok 
közé tartozik többek között a 
gyógyszer-, illetve festékipar-
ban széles körben alkalmazott 
anilin és a hajszálereket tágító 
hatása miatt közismert, allergi
ás reakciók kialakításában részt 
vevő molekula, a  hisztamin is. 

Az egyesült államokbeli 
Scripps Kutatóintézet mun-

katársai egy olcsó és szé-
les körben alkalmazha
tó módszert fedeztek fel 
aminok előállítására. Kissé le
egyszerűsítve a most felfedezett 
reakció lejátszódásához csupán 
egy nitrogéntartalmú aromás 
vegyület, egy telítetlen szénhid
rogén- és vaskatalizátor jelenléte 
szükséges. A kutatás vezetője, 
Phil S. Baran szerint munkáju
kat az teszi különösen fontos-
sá, hogy az általuk felfedezett 
aminelőállítási módszer egyből 

Új módszer aminok 
elWállítására

Az aminok nitrogént tartalmazó 
szerves vegyületek. A vegyület-

csoport tagjai az ammóniából 
(NH3) származtathatók. Attól füg
gően, hogy az ammónia egy, kettő 
vagy három hidrogénjét cseréljük 
széntartalmú csoportra, beszélhe
tünk első, másod, illetve harmad
rendű aminokról. Egyes aminok kü
lönleges tulajdonságokkal bírnak: 

adaptálható ipari körülményekre is. 
Az új módszer segítségével olyan 
aminvegyületeket is lehet szin
tetizálni, amelyek mesterségesen 
eddig nem vagy csak rendkívül 
gazdaságtalanul voltak előállítha
tók. „Az általunk előállított vegyü-
letek némelyike olyan érzékeny funk-
ciós csoportokat tartalmaz, amelyek 
nem bírják ki a hagyományos amin-
előállítási reakciók körülményeit” – 

tományban több mint 300 000 milli-
árd Nap fényével ragyog. Mint arról 
az Astrophysical Journalben megjelent 
cikkükben a kutatók beszámolnak, 
az új objektum (és több hozzá hason
ló, szintén nemrég felfedezett társa) 
számára egyúttal egy új besorolási 
osztályt – az extrém fényes infravö-
rös galaxisokét – is létrehoztak.

A WISE J224607.57-052635.0 jel-
zésű galaxis belsejében minden bi
zonnyal egy gigantikus fekete lyuk 
lapul, amely környezetéből por és 
gáztömegeket gyűjt maga köré egy 
korongba, amelyben a fekete lyuk 
felé örvénylő, több millió fokra he
vült anyagtömegek nagy energiájú 
sugárzásokat bocsátanak ki a látható 
és az ultraibolya fény, továbbá a rönt-
gentartományban. A fényt a fekete 
lyuk körüli porfelhők elnyelik, ennek 
következtében felhevülnek, és infra
vörös sugárzást bocsátanak ki.

A szupernagy tömegű fekete lyu
kak ugyan közelebbi környezetünk-
ben is szinte minden galaxis szívé
ben megbújnak, ám ilyen gigantikus 
méretűre eddig ritkán bukkan
tak ekkora távolságban. A galaxis 
ugyanis 12,5 milliárd fényévre van 
tőlünk, ami azt jelenti, hogy a róla 
ma hozzánk érkező fény 12,5 mil
liárd évvel ezelőtt (azaz 1,3 milliárd 
évvel a Nagy Bumm után) indult el 
felénk, vagyis abban az állapotában 
látjuk, amikor a Világegyetem élet-
kora még alig tizede volt a mostani-
nak (13,8 milliárd év). A benne la-

Fantáziakép az eddig ismert legfényesebb galaxisról (KÉP: NASA/JPL-CALTECH 9)
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nyilatkozta Csinghan Kuj, a Scien-
ce-ben publikált tanulmány egyik 
szerzője. A kutatócsoport tagjai már 
több mint 100 amint állítottak elő 
(dekagrammnyi mennyiségben) az 
általuk kidolgozott módszerrel, köz-
tük a gyógyszeripar számára rend-
kívül fontos vegyületeket is. A ku-
tatócsoport blogja egy kiválasztott 
vegyület példáján mutatja be, hogy 
az a reakció, amelyet eddig három 
lépésben, 29 óra alatt tudtak kivi-
telezni, az új módszerrel egyetlen 
lépésre egyszerűsödik és 1 óra alatt 
végbemegy. Ráadásul a vaskatalizá-
tor alacsony ára miatt 1,5 g termék 
előállítása majdnem 1400 dollárral 
kevesebbe kerül, mint a hagyomá-
nyos módszerrel. A kutatók most 
azon dolgoznak, hogy megértsék 
a reakció pontos mechanizmusát. 
Annyit már sikerült bizonyítaniuk, 
hogy a vasnak kulcsszerepe van a 
folyamatban, mivel a reakció nem 
játszódott le sem mangán-, sem ko-
baltkatalizátor jelenlétében.

(eurekalert.org) 

Csak egy tudja az utat

A LIFEprogramot 1992ben indí-
totta az Európai Unió. Célja a 

környezetvédelmi és klímapolitika 
végrehajtása, naprakészen tartása és 
fejlszetése. 2014től a tarvarjak 
(Geronticus eremita) megmentése is 
bekerült a programba.

A tarvarjú az íbiszfélék család-
jába tartozó költöző madár, amely 
a XVI. századig Közép-Európá-
ban is honos volt, de nagy szám-
ban vadászták, sőt a fiókák húsát 
főúri asztalokon is szívesen látták. 
Ezután főként már csak Európa 
délebbi területein – többek között 
Olaszországban, Ausztriában és 
Dél-Németországban –, illetve a 
Közel-Keleten és Észak-Afrikában 
bukkant fel. A XXI.század elejére 
a vadon élő példányok száma vi-
lágszerte nem érte el az 500-at, a 
fogságban élőké  ennél egy kicsit 
magasabb volt. A tarvarjú, amely 
az óegyiptomi állatkultuszban a 
hírnév, magasztosság, a ragyogás 
és a szellemi erő szimbóluma volt, 
ma a legveszélyeztetettebb madár-
fajok közé tartozik, közöttük a 
Természetvédelmi Világszövetség 
(UICN) Vörös Listáján a a tizen-
kettedik helyet foglalja el.

2013-ban az uniós Life + bio di-
verz it ás projekt céljául tűzte, hogy 
a tarvarjút visszatelepíti hajdani 
osztrák, német és olasz élőhelyeire. 
Ennek eredményeként már létre-
hoztak egy kisebb kolóniát a bajor 
Burghausen közelében. Egyik hím 
madarukat azonban tavaly Auszt-
riában meglőtték.  Szerencsére a 
hím állatnak csak szárnya törött. 
Az operáció után hosszabb ápolásra 
szorult, és nem is tudott visszatérni 
a párjához és a fiókákhoz. Mivel a 
tarvarjak a kicsinyeket közösen ne-

velik, az egyedül maradt nőstény 
és a két fióka táplálékkiegészítésre 
szorult. A hím csak abban az esetben 
térhet vissza hozzájuk, ha a szárnya 
olyannyira gyógyul, hogy képes lesz 
a repülésre.  Annak ellenére, hogy a 
tarvarjú fokozottan védett madár, 
még mindig előfordul, elsősorban 
Olaszországban, hogy megpróbál-

nak illegálisan vadász-
ni rájuk.  

Az Ausztriában élő 
tarvarjak Toszkána déli 
részén telelnek át, ehhez 
azonban a fiatal példá-
nyokat „ki kell képez-
ni“ költözőmadárnak, 
meg kell tanítani ne-
kik, hogy biztonság-
gal rátaláljanak a délre 
vezető útra, át az Al-
pokon és az Appenni-
neken, majd vissza. Ez 
a munka a salzburgi 

„edzőtáborban“ folyik.Távolabbi 
cél, hogy 2019re három élőhelyen 
120 tarvarjú költsön, és ismét honos 
fajnak tekinthessék őket valamikori 
területeiken.

Európán kívül Marokkó, Török-
ország és talán Szíria büszkélkedhet 
tarvarjakkal. 

Marokkóban jelenleg mintegy 440 
példány él, ők csak kisebb távolságot 
tesznek meg vonulásukkor. A tö-
rökországi félvad kolónia közel 100 
tagot számlál. Évente több hónapra 
befogják őket, ezzel akadályozzák 
meg a költözésüket.

Szíriában legutóbb három tarvarjú 
élt fogságban Palmüra közelében; 
az ottani kolónia tagjainak száma 
fiókáikkal együtt ingadozó volt, ál-
talában 13 és 5 között mozgott. Kü-
lönösen értékesnek számított az a – 
Palmüra hajdani uralkodónője után 
Zenóbiának nevezett – tojó, amely 
a gondos tanításnak köszönhetően 
egyedüliként már önállóan képes 
volt eljutni Etiópiába, ahol a mada-
rak teleltek. Sajnos, az Iszlám Állam 
palmürai térnyerését követően ren-
getegen menekültek el a városból 
– a varjak gondozói is. Így nem le-
het tudni, mi lett a védett madarak 
sorsa.

Aki a nőstény palmürai tarvarjú 
tartózkodási helyéről adatokkal tud 
szolgálni, annak a Libanoni Termé-
szetvédő Társaság 1000 dollár jutal-
mat fizet.

(Forrás: Spiegel)

puló szupernagy tömegű fekete lyuk 
tömege mégis, már ebben a korai 
időszakban meghaladta több milli-
árd Nap tömegét! 

„A szuperfényes infravörös galaxisok-
ban lapuló szupernagy tömegű fekete 
lyukak ilyen hatalmas tömegre csak 
úgy tehettek szert, hogy több száz mil-
lió éven keresztül folyamatosan, de leg-
alábbis rendszeresen tömérdek anyagot 
nyeltek el” – mondta Andrew Blain, 
a Leicesteri Egyetem csillagászpro-
fesszora, a cikk egyik társszerzője. 

A WISE adatainak mostani elemzé-
se során összességében 20, az új ka-
tegóriába sorolható galaxist fedeztek 
fel, közülük a legfényesebb a WISE 
J224607.57-052635.0, amely egyúttal 
abszolút értelemben is az eddig is-
mert legfényesebb galaxis. Korábban 
részben nagy távolságuk, részben az 
őket burkoló, és látható fényüket el-
nyelő porfelhők miatt maradhattak 
észrevétlenek. Az infravörös tarto-
mányban minden korábbit túlszár-
nyaló ragyogásuk azonban már nem 
maradhatott rejtve a WISE éppen 
erre érzékeny „szeme” előtt: ennek 
tulajdonítható, hogy az eddig ismert 
legfényesebb galaxisoknak mintegy 
felét az infravörös tartományban si-
került felfedezni. 

(AlphaGalileo)
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A Mekong varázslatos 
vízgyejtWje

Egy denevér rémálomba illő agya-
rakkal, egy titokzatos kígyó és 

darázs, valamint a világ második 
leghosszabb rovara. Egyebek mellett 
ezek a furcsaságok szerepelnek a 
nemrégiben felfedezett 139 faj listá-
ján, melyekre a tudósok a délkelet-
ázsiai Mekong folyó mentén buk-
kantak 2014ben. Jó néhány közülük 
veszélyeztetett fajnak számít a 
WWF legutóbbi jelentése sze-
rint.

A Varázslatos Mekong elne-
vezésű jelentés összesen 90 nö-
vény, 23 hüllő, 16 kétéltű, 9 
hal és 1 emlősfajt sorol fel. A 
lenyűgöző és eddig ismeretlen 
élőlények listáján szerepel to-
vábbá egy tollas korall, amely-
nek a legközelebbi élő rokonai 
Afrikában találhatók, egy színét 
változtató tüskés békafaj és még 
hosszan sorolhatnánk az egzotikus 
példákat. Ezekkel a tavaly felfede-

zett fajokkal 2216-ra növekedett az 
1997 és 2014 között a Mekong víz-
gyűjtőjén felfedezett fajok száma. 

„A Mekong egyedülálló ökosziszté-
mája olyan kincs, ami képes arra, hogy 
újdonságokkal szolgáljon a kutatóknak. 
Menedéket nyújt igazi különlegesség-
nek számító ritka élőlények számára, 
miközben emberek millióinak szolgáltat 
alapvető megélhetést” – mondta Teak 
Seng, a WWF Mekong Programjá-
nak természetvédelmi igazgatója.

A thaiföldi Ampulex dementor da-
rázs közönségszavazás útján kapta a 
nevét az ismert Harry Potter köny-
vek rettegett karakteréről. A darázs 

mérgével először 
megbénítja ál-
dozatát, majd 
élve felfalja.

A föld máso-
dik leghosszabb 
rovara, egy 54 

centiméter hosszú botsáska, 
amelyre egy észak-vietnami 
falu közelében bukkantak rá. 
Hasonlóan félelmetes a külön-
legesen hosszú agyarú, hosszú-
fogó törpedenevér, amelynek 
sajnos sokkal több félnivalója 
van az embertől, mivel hama-
rosan elveszítheti laoszi élőhe-
lyét az ott zajló kőfejtés és gát-

építés következtében. 
„A Varázslatos Mekong feltárulko-

zásával párhuzamosan a tudósok és 
felfedezők versenyt futnak az idővel. 
Mindent hitelesen kell dokumentálni-
uk, ugyanakkor nagy erőkkel dolgoz-
nak azon is, hogy a nemrég felfedezett, 
de már súlyosan veszélyeztetett fajokat 
megóvják az eltűnéstől” – tette hozzá 
Seng.

(www.greenfo.hu)
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Világító	papír

A kínai Szecsuáni Egyetem kuta-
tóinak sikerült kifejleszteniük 

az első, fénykibocsátó, átlátszó és 
rugalmas papírt környezet-
barát anyagokból.

Világszerte számos labora-
tórium dolgozik azon, hogy 
rugalmas anyagokat fejlesz-
szenek ki új típusú informáúj típusú informáinformá-
cióhordozó eszközökhöz. 
Az eddigi fejlesztések – bár 
ígéretesek – kivétel nélkül 
kőolaj alapú műanyagok és 
toxikus összetevők felhaszösszetevők felhasz felhasz-
nálásával valósultak meg.

Ezért is jelentős az a kör-
nyezetbarát technológián 
alapuló kínai találmány, 
amelyet nemrég mutatott 
be a Szecsuáni Egyetem két 
kutatója, Jü-csung Vang és 
Fej Szung. Egy könnyen előállít-
ható, átlátszó és fotolumineszcens 
tulajdonságú papír előállításáról 

számoltak be. A papír alapanya-
gának, a nanocellulóznak az elké-
szítéséhez finomra őrölt falisztet 
használtak, melyhez mikroszko-
pikus méretű cinket és szelént 

tartalmazó félvezetőkristályo-
kat, úgynevezett biokompatibilis 
kvantumpöttyöket kevertek. 

Az így kapott papír bámulatos 
mechanikai tulajdonságokkal és 
hőmérsékleti stabilitással rendel-
kezik. Nemcsak törésmentesen fel 
lehet tekercselni, hanem szoba-

hőmérsékleten szokatlan 
fénykibocsátó-képesség-
gel is rendelkezik: világít 
a sötétben! Ez az anyag a 
papír eddigi szerepének új-
ragondolására késztetheti 
a felhasználókat: például a 
3Ds papír nyomtatásának 
lehetőségét kínálja.

Mindenesetre a nanocellulóz 
alapú, fotolumineszcens 
tulajdonságú, környe-
zetbarát papír előállítása 
az információhordozó 
eszközök új generációjának 
előhírnöke. A kutatók 
eredményeiket az ACS 
Applied Materials & 

Interfaces tudományos szaklap 
hasábjain ismertették.

(American Chemical Society)
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A 21. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: A LOGIKAI KALKULUS; 
AZ UNIVERZÁLIS JELÖLQRENDSZER. A Typotex Kiadó könyveit nyerte: 
Gede Vencel (Kaposvár), Geguss Zoltánné (Szombathely), Hosszú Ferenc 
(Kisvejke), Molnár Csaba (GömörszQllQs) és Zsadányi Éva (Budapest). A nyerte-
seknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

Az ugyancsak a 21. számunkban véget érQ 13 hetes rejtvénysorozatunk 
CHERNEL ISTVÁN nevét adták ki. A megfejtQk közül lapunk negyedéves elQfize-
tését nyerte: Csalló István (Szigetmonostor), Dankó Judit (GyQr), Fleischmann 
Andorné (Budapest), Földi Andrásné (Budapest), Reinelt Zoltánné (Szentgott-
hárd), Sárosi Magdolna (Budapest), Sziráki Tamás (Váchartyán), Tóth István 
(Miskolc), Tóth Ferenc (Budapest) és Vajdovich Árpádné (Budapest). Az elQ-
fizetések 2015. július 1-tQl érvényesek. Ha nem jó ez az idQpont, kérjük, jelezze. 

KERESZTREJTVÉNY

A Corvina Kiadó jelentette meg a „személyre szabható” Ökonapló – a környezettu-
datos háztartás cím_ munkát. Ez alapján kérjük annak a növénynek a közönséges 
és tudományos nevét, amelyen a mosódió terem. A megfejtést beküldQk között a 
kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
2015. június 23-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. számunk-
ban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i – helyes 
sorrendbe rakva – egy 130 éve született Nobel-díjas kémikus nevét adják meg. 
A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A mosódiót termR növény közönséges neve. 10. Hivatali 
helyiség. 11. P következik. 12. Az Evetke nQi név becézett alakja. 13. Kontinensün-
kön használatos fizetQeszköz devizakódja. 14. Kimutatás, nyilvántartás és egyéb 
adatok. 18. Angol, röv. 19. Van felesége. 20. Keretbe foglalt dísz a falon. 21. A kínai 
fQvárosból való. 23. Spanyolország NOB-jele. 24. Bizánci stílusú szentkép. 25. 
Küzd a sikerért. 27. Targoncával emelik. 29. Cin. 30. Római 501-es. 32. Só, latinul. 
33. Az amerícium vegyjele. 35. Washington a fQvárosa. 37. Tengeri ragadozó a 
porcos halak osztályából.

FÜGGQLEGES: 1. Mely személy? 2. Hittételekkel szembehelyezkedQ. 3. Nagy 
Lajos király ideje. 4. Frajt ...; kortárs színésznQ. 5. Tortamaradék! 6. Hitves ...; 
Móricz Zsigmond Pillangójának fQhQsnQje, a filmváltozatban Venczel Vera sze-
repe. 7. Rövid nyári nadrág. 8. Az irídium vegyjele. 9. Akol egynem_ bet_i. 13. 
Csapadék ellen védQ kör alakú ruhadarab. 14. A növény tudományos neve. 15. 
Innsbruck egyik folyója. 16. „Ilyen” kaszat a kömény termése. 17. EvQeszköz. 22. 
Egy híres Munkácsy-képen ásít! 26. Észak-amerikai indián. 28. Idegen elQtag, 
valaminek a rossz voltát jelöli. 31. Ismétlés, röv. 34. Egyéb. 36. Az arany vegyjele. 
38. Knock out, röv. 39. Pirulni kezd!

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. június 27.

Pótjelentkezés határideje: 2015. június 15. 

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

27. számunktól indul IQ-torna fejtörQnk új, nyári sorozata
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A magyarjarmu.hu weboldal 
szerkesztőségének együtt
működésében szep tem ber 
27-ig a Magyar Kereskedel
mi és Ven dég lá tó ipari Múze
umban látható A Meseau-
tótól a Mer kur ig című idő
szaki kiállítás, amely 1900tól 

1989ig mutatja be a hazai automobil és mo torkerékpár
kereskedelem múltját.

A kiállításon 23 tabló segítségével idézik fel a hazai 
gépjárműkereskedelem történetét a XX. század elején 
létesített első kereskedésektől az 1989es rendszerváltá
sig. Szó esik budapesti és vidéki kereskedésekről, az au
tókereskedelem szociológiájáról, a reklám és az autók 
kapcsolatáról, külön részt szentelve az autó és motorke
rékpársport históriájának, amely számos ponton kapcso
lódott a kereskedelemhez. 

Az installációk között a GoTrabiGo csapata által ado
mányozott Trabant jelenti a fő érdekességet. Az autóba 
be lehet ülni, így a szülők, nagyszülők megmutathatják 
gyerekeiknek, unokájuknak egykor milyen járművel 
közlekedett az ország. A Maróti Gyűjteménytől kölcsön
kapott Berva, Danuvia motorok, továbbá korabeli játé
kok, rádiók és más műszaki eszközök, illetve fényképek 
segítségével pedig a látogatók felidézhetik az Állami 
Áruházak hangulatát.

Hunyadi Mátyás magyar ki
rály könyvtára – korabeli ne
vén Bibliotheca Corvina 
vagy Bibliotheca Augusta – 
az első reneszánsz fejedelmi 
bibliotéka volt Európának az 
Alpoktól északra elterülő ré
szén. Gazdagságával, szép

ségével az uralkodó hatalmát, uralmának legitimitását 
reprezentálta.

A körülbelül 2000 kötetet számláló gyűjtemény elsősor
ban humanista érdeklődést tükrözött, antik szerzők, egy
házatyák és kortárs szerzők műveit foglalta magába, az 
akkoriban értékesnek tartott irodalom és tudás teljességét 
kívánta felmutatni. A kódexeket részben Itáliából (első
sorban Firenzéből) vásárolták, részben pedig a budai mű
helyben állították elő. De bekerültek a királyi könyvtárba 
korábbi tudományszerető magyarok egykori kötetei is.

A királyi könyvtár a török hódítással, 1526ban és 
1541ben, Buda bevételekor pusztult el végleg, egy ré
szét a törökök Isztambulba vitték. Azok a kötetek élték 
túl az évszázadokat, amelyek még a hódítás előtt ideje
korán NyugatEurópába kerültek. Ennek köszönhetően 
ma körülbelül 216 hiteles corvinát ismerünk, ebből Ma
gyarországon 53 darab található, a Nemzeti Könyvtár
ban pedig 35öt őriznek.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Az Országos Széchényi Könyvtárban látható, A kirá-
lyi könyvtár című tárlaton a 35 corvina hiteles másola
tai és a kódexekből származó pompás fotóanyag alapján 
a látogatók képet kaphatnak a teljes egykori Corvina 
Könyvtárról, a részletes kísérőszövegek pedig feltárják a 
Corvina történetét, nyitott kérdéseit, és bevezetnek az 
egyes kódexek gazdag, titkokat rejtő világába. A kiállí
tás szeptember 27-ig várja az érdeklődőket.

A XIX. század végétől 
kezdve a hazai szociális és 
politikai viszonyok miatt 
magyar kivándorlók ér
keztek a világ minden tá
jára, akik között színészek 
is akadtak. Közülük azon

ban csak keveseknek sikerült nyelvet váltva új hazájuk
ban színpadra lépni. 

A Bajor Gizi Színészmúzeumban látható Szétszórt 
csillagok – Muráti, Szeleczky, Páger című kiállítás 
megpróbálja felidézni, hogyan igyekeztek a magyar 
színházművészek a sokszínű hazai színházi kultúrát a 
nagyvilágban reprezentálni, a jellegzetes magyar szín
játékokat a magyar nemzeti ünnepeken előadni. Be
mutatja azokat a színészsztárokat, akiket Budapesten 
rajongás övezett, és szakmai tudásukat megkísérelték 
olyan közönség előtt kamatoztatni, melynek többsége 
csak legendából ismerte őket. Komoly lelkierő kellett 
ahhoz, hogy a Nemzeti Színház gazdag szcenikájú szín
pada és kiváló társulata után alkalmi pódiumokon, egy
személyes műsorral próbáljanak közönséget toborozni. 

Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállítás tablóin 
Kabos Gyula, Békeffi László, Jávor Pál, Békássy Ist
ván, Szörényi Éva, Páger Antal, Hajmássy Miklós, 
Karády Katalin és Muráti Lili alakját idézhetik fel a 
látogatók.

Több mint száz színes Robert 
Capafotót láthatunk a Capa 
Központ legújabb, Capa in 
Color című tárlatán. A magyar 
származású fotóművész fekete
fehér háborús képriportjaival lett 
világhírű, de közel másfél évti

zeden át, 1954es haláláig színes filmmel is dolgozott.
A most bemutatott fotók Európában először láthatók. 

Egy részük még a művész életében megjelent különféle 
magazinokban, de többségükkel mostanáig nem talál
kozhatott a nagyközönség.
Szeptember 20-ig a színes Capaképek mellett az ér

deklődők megtekinthetik John G. Morrisnak, a fotós 
még élő egykori legjobb barátjának és szerkesztőjének a 
normandiai partraszálláskor készült felvételeit is, melyek 
egy íróasztalfiókban bújtak meg hét évtizeden át.

Magyar autó

Színesben

Mátyás corvinái

Elvándorlók
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Magyar	régészexpedíció	
Tuzapánban
Tuzapánt 1930ban fedezte föl két me
xikói régész, de igazi tudományos fel
dolgozása az ELTE Folklore Tanszék 
LatinAmerika Munkacsoportja tagja
inak köszönhető. Ők voltak az első 
szakemberek 1985ben, akik régészeti
topográfiai terepmunkát végeztek és 
fényképfelvételeket készítettek, majd 
publikáltak Tuzapán romjairól.

Szent	Iván	éjszakájának	fényei
A június második felétől július első 
feléig rajzó szentjánosbogár nősténye 
meleg estéken, a teljes sötétség beáll
takor bekapcsolja világítószervét. 
Sem a nőstény, sem a hím nem táp
lálkozik kifejlett korában, nincsenek 
is szájszerveik. Legfeljebb vizet vesz
nek magukhoz, egyébként a lárva
korukban felhalmozott tápanyago
kat élik fel imágókoruk idején. 

A	GPS	negyedszázada
25 éve érkeztek Magyarországra az 
első GPSvevők, ma pedig már a 
hétköznapi élet számos területén ta
lálkozhatunk a globális helymegha
tározó rendszerre épülő alkalmazá
sokkal. Busics György, az Óbudai 
Egyetem Geoinformatikai Intézeté
nek igazgatójával az eszköz és a 
technológia elterjedéséről és lehető
ségeiről beszélgettünk
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
New Horizons

A következő hetek a New Horizons 
űrszonda Plútómissziójának a je
gyében telnek a csillagászok és az 
űrkutatók számára. A küldetés előz
ményeiről lapunk előző és mostani 
számában részletesen is olvashatnak.

Az űrszonda fő céljai a következők: 
a Plútórendszer és legalább még egy 
távolabbi égitest vizsgálata; a Plútó 
és a Charon feltérképezése; újabb 
holdak, esetleg gyűrűk keresése; a 
felszín és a légkör összetételének, hő
mérsékletének stb. felmérése.

A mindössze 428 kgos űrszonda 
számára az energiát (200 wattot) 
egyetlen radioizotópos ter mo elekt
ro mos generátor biztosítja. A ren
delkezésre álló fontosabb műszerek a 
következők: egy 20,8 cmes távcső 
(LORRI), egy leképező színkép
elemző a Plútó légkörének ultraibo
lya fényben történő vizsgálatára 
(ALICE); egy kamera és infravörös
ben leképező spektrométer a felszín 
összetételének és hőmérsékletének 
vizsgálatára (RALPH); a napszelet 
és a bolygó plazmakörnyezetét kuta
tó műszerek (SWAP, PEPSSI); diá
kok által készített porrészecske
számláló (SDC). Tudományos ered
ményeket várnak a rádiókapcsolatot 
biztosító sugárzás elemzésétől is, 
amikor az áthalad a bolygó légkö
rén. Az egész műszercsomag kisebb, 
mint a Szaturnuszt kutató Cassini 
fotokamerája, energiaigénye pedig 
mindössze 30 watt. 

Szöveg: ALMÁR IVÁN
Kép forrása: NASA
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New Horizons – még a Földön
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