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... nem lehet eléggé hangsúlyozni, tisztelni és elismerni azo-
kat a törekvéseket, amelyek vezető egyéniségei következe-
tesen, sikeresen és hosszú ideje dolgoznak, hogy a fiatalok-
kal a könyves műveltség kincseit megkedveltessék és megis-
mertessék.

Negyvenedik alkalommal rendezték meg a Kincskereső te-
hetséggondozó tábort tizenéves fiatalok számára. A koráb-
ban Zánkán, Mártélyon, majd hosszabb ideig Szegeden, az 
utóbbi 22 évben pedig már a kecskeméti Katona József 
Könyvtárban megtartott nyári találkozások középpontjá-
ban az olvasás szeretete, az irodalmi, művészeti hagyomá-
nyok és a természet kincseinek a megőrzése áll. 

A táborozók szakcsoportokban dolgoznak,  alkotnak, na-
ponta és a tábor végén összegzően is megosztva egymással 
szellemi kincseiket. Gyakran rendeznek egy-egy történelmi 
korszakot felidéző tematikus napokat, szerkesztőségi és író-
olvasó találkozókat, ellátogatnak védett tájakra, vadaspar-
kokba, művelődéstörténeti emlékhelyekre.

A tábor az 1970-es és 80-as években fénykorát élő azonos 
című folyóirat mellett nőtt fogalommá, az országos Kincs-
kereső olvasó mozgalom évenkénti találkozóhelyévé. Gene-

rációk szerették meg a nyomtatott szót és az alkotás örömét 
az egy-két hetes összejöveteleken, s mivel a Kincskereső klu-
bok országos hálózatot alkottak, idővel a tábor a – főként 
vidéki – fiatal írói, szerkesztői, kutatói és általánosságban: 
értelmiségi utánpótlás egyik bázisa lett. 

A tanárok számára szellemi pezsgést jelentett az úttörő-
mozgalomtól külön fejlődő, az iskolai irodalmi és környeze-
ti tananyagnál jóval tágasabb kibontakozási lehetőséget kí-
náló táborozás. Többek között olyan egyéniségek táboroz-
tatták a gyerekek újabb és újabb nemzedékeit, mint Simai 
Mihály és Baka István  költők, a közelmúltban a tehetségse-
gítésért Bonis Bona-díjjal elismert Kovács Lajos író és doro-
gi iskolaigazgató, Szokolai Péter színművész, vagy az utóbbi 
időkben a tábort a vállán vivő két könyvtáros szaktekintély, 
Ramháb Mária és Koleszár Márta – s még sok lelkes és ki-
váló szakember.

A tábor mellől az utóbbi másfél-két évtizedben sajnos las-
sacskán „elfogyott” a névadó gyermekfolyóirat, amelynek 
megjelenése elbizonytalanodott, megritkult, s országos há-
lózatával sem sikerült megtartania az életerős kapcsolatot. 

De a kecskeméti nyári találkozók lendülete a nehézségek 
ellenére töretlen. Kívánjuk, hogy így legyen még sok termé-
keny évtizedig!

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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	 Egy	éj	a	Pszichiátriai	
Mevészeti	
Gyejteményben

A Múzeumok Éjszakája so-
rozat befejező része az MTA 
Pszichiátriai Művészeti Gyűjte-
ményének megnyitóját mutatja 

be, mely jelenleg is a Budapesti Art 
Brut Galériában tekinthető meg. 
A Galéria idén először vett részt az 
eseményen, Angyalföldön és Lipót-
mezőn készült alkotásokkal. A meg-
nyitó előtt kerekasztalbeszélgetés 
során igyekezték tudósok, művészek 
megérteni az Art Brut és Outsider Art 
fogalmakat a pszichiátriai művészet 
szempontjából.

Először a művészet és az alko-
tás fogalmak kerültek terítékre. 
Velazquez – aki nem tartotta ma-

gát művésznek – és Duchamp – aki 
jobban szeretett sakkozni, mint alkotni 
– vezetett minket a megállapításhoz, 
hogy a művészet egységes, összeren-
dezhető, míg az alkotás alkotó műve, 
és mint ilyen, lehet főáramon kívüli. 
Az Outsider Art tehát a mainstream 
művészettel állítható szembe.

Az Art Brut az univerzális művé-
szeten kívül áll, a marginalizált éle-
tet képviseli, amely lehet gyermek, 
börtönviselt vagy pszichopatológiai, 
naiv vagy kissebségi alkotó műve. 
Ezeken belül az figyelhető meg, 
hogy bizonyos csoportok művészetei 
jobban hasonlítanak egymásra, mint 
a külső csoportéra. Ugyanakkor a 
pszichiátriai kezelésre szorulók közt 
heterogén a kép, ugyanúgy, mint a 
társadalomban. Alkotói rokonságok 
rávilágíthatnak belső lelki problé-
mákra, azok kényszeres kivetítése 
pedig sajátságos esztétikai értéket 
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tása nem egyértelmű. Egyaránt lehet 
dilettáns vagy zseniális a mű.

A Pszichiátriai Művészeti Gyűj-
teményt orvosok, pszichiáterek ál-
lították össze, diagnosztikai és te-
rápiás célra használt munkákból, 
esztétikai szempontok alapján. A 
’70-es ’80-as évektől lehetett mű-
vészethez csatlakoztatni, onnantól 
muzeológusok és művészettörténé-
szek foglalkoztak ezekkel az alkotá-
sokkal. Az Art Brut, Outsider Art és 
az amatőr művészet közt nincs éles 
határ, így befogadták ezeket a dara-
bokat is. Amíg terápián egyébként 
elsősorban a színválasztás, vonalmi-
nőség, ábra-használat a pszichopato-
lógiai diagnosztizálásra használható, 
addig a művészetben ugyanezek a 
szimbólumokat hordozzák.

Terápia során nincs jelentősé-
ge a művészetnek, csak a páci-
ensnek. Nem egyszer fordult 
elő, hogy a szorongásos beteg 
zseniális műveket tudott alkot-
ni, azonban ezen képessége a 
gyógyulással elveszett. Kier-
kegaard, Kant, Sartre, Hei-
degger, a melankólia ezer arcát 
mutatták: szorongás, lidérc-
nyomás, beletartottság a sem-
mibe. Festők festették óriási 
lelkesedéssel a lidércnyomásai-
kat. A művészet fogalmát ne-
héz definiálni, de a gyógyu-lás 
objektív. Az alkotásterápiának 
gyakran pozitív hatása van a 
betegre, a gond gyökerének 

felismerésén, a kép, művészet adta 
önbizalmon és motiváción, vala-
mint a rendszerességre szoktatáson 
keresztül eljuthat a beteg a normális 
életig, ezért hívják gyakran „meg-
hívott művészetnek” a pszichiátriai 
alkotómunkát.

Szóba került még, hogy a művészet 
és a tudomány a középkorban még 
közelebb állt egymáshoz, gyakran 
orvosi könyvek illusztrációit készí-
tették művészek. Ezek a művészek 
sokszor nem rendelkeztek anatómiai 
ismeretekkel, így a boncasztal mellett 
kellett „csendéletet” festeniük. A szö-
geket ugyanúgy megfestették, mint 
az izmokat. Egyszer, a művész szag 
és a feladat monotonitása miatt meg-
csömörlött és egy legyet is rápingált a 
felboncolt testre.

A kiállított művek közt akadnak 
precízen megfestett, elnagyolt, bi-
zonytalan és merev mozdulatokról 

tanúskodó képek is. Obszcéntől, 
visszafogott eleganciáig széles a 
spektrum, az ábrázolt objektumok 
és a technikák tekintetében sem 
egységes a tárlat. Talán az egyik leg-
érdekesebb egy olyan festmény volt, 
melyen vízfestékpöttyök mellett egy 
vers foszlányai nyúltak bele az alak-
ba. „Éget a tűz és visz a víz”, ezt le-
hetett többek közt kivenni belőle.

A Galéria minden résztvevőnek 
biztosította a lehetőséget az alkotás-
ra, a hátsó udvarban festőállványok 
várták a látogatókat. A rögtönzött 
büfé pedig adományokat gyűjtött 
pszichiátriai betegek számára. A 
kiállítás még mindig látható az Ül-
lői úton, nem messze a Corvin ne-
gyedtől. 

FERENC KATA

	 Leánykérés	egy	új	
dinoszauruszfajjal

Nagyjából 10 évvel ezelőtt egy 
bizonyos Peter Hews fosszilis 
csontokba botlott a délkelet-
albertai (Kanada) Oldman fo-
lyó meredek partfala mentén. 

Caleb Marshall Brown és Donald M. 
Henderson a Current Biology nevű 
tudományos folyóirat június 4-i szá-
mában tárta a világ elé ezeket a cson-
tokat, melyek egy szokatlan, új 
galléros dinoszaurusz (Ceratopsia) 
majdnem ép koponyájához tartoz-
tak. A gal léros (vagy tü lkös) 
Ceratopsia-dinoszauruszok a legismer-
tebb dinoszauruszcsoportok egyi-
ke, hála legnépszerűbb képviselőjük-
nek, a Triceratops horridusnak.

„A példány Alberta egy olyan régiójá-
ból került elő, amelyből korábban nem 
ismertünk tülkös dinoszauruszokat, így 
már a kezdetektől tudhattuk, hogy ez 
egy fontos lelet” – mondta Caleb M. 
Brown, az albertai Royal Tyrrell Ős-
lénytani Múzeum munkatársa, a cikk 
első szerzője. – „Persze ez akkor vált 
biztossá, amikor a példányt a laboratóri-
umban teljesen kipreparálták, és annak 
bizarr anatómiája részleteiben is látha-
tóvá vált. Ezután nyilvánvalóvá vált, 
hogy egy váratlan, új fajjal van dolgunk. 
Sok, tülkös dinoszauruszokkal foglal-
kozó kutató rácsodálkozott, amikor a 
múzeumban járt.”

Brown tréfásan úgy fogalmazott, 
hogy a példány egyedisége oly nyil-
vánvaló, hogy száz méterről meg le-
het mondani: egy új fajról van szó. 
Az állatot a fején található tülkök, 
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olyan időszakból származik, amikorra 
a Centrosaurinaek már kihaltak.” – je-
gyezte meg Brown. Mindent egy-
bevetve, ez lehet a tülkös dinoszau-
ruszok közti konvergens evolúció 
első példája, vagyis a szóban forgó 
két dinoszaurusz-csoport egymás-
tól függetlenül hasonló testi jellege-
ket fejlesztett.

A kutatók további Regaliceratops 
peterhewsi-leletekben reményked-
nek, addig is azonban a példány 
digitális rekonstrukcióján fáradoz-
nak, hisz jóllehet a koponya majd-
nem ép, a 70 millió év során erősen 
deformálódott.

A Regaliceratops peterhewsit leíró 
tudományos publikációt igencsak 
különlegessé teszi zárómondata, 
mely a következő: „Lorna, will you 
marry me?” – Caleb Brown ugyanis 
a cikk köszönetnyilvánításának vé-
gén megkérte párja, Lorna O’Brien 
kezét.

SZABÓ MÁRTON

valamint a koponya hátsó részén 
átívelő csontgallér mérete és alakja 
teszi egyedivé. A példány ugyanak-
kor – bizonyos karaktereit tekint-
ve – nagyon hasonló is más fajok-
hoz, például a Triceratopsra is sok 
tulajdonságában emlékeztet, de az 
orrtájéki szarva magasabb, hom-
loktájéki szarvai pedig „már-már 
komikusan kicsik”. Ami azonban 
kirívóan különleges, az az állat fe-
jén, a glóriaszerű csontgallér sze-
gélye mentén futó, ötszögletű le-
mezek alkotta cikcakkos mintázat, 
melynek közepén az egyik lemez 
tüskeszerűen megnagyobbodott. 
„Végeredményben 
olyan, mint valami 
korona” – tette 
hozzá Brown.

A dinoszaurusz-
nak Brown és 
munkatársa, Do-
nald Henderson 
a Regaliceratops 
pe terhewsi nevet 
adta, utalva an-
nak koronaszerű 
gallérjára, vala-
mint arra az em-
berre, aki a fajt 
megtalálta és a 
múzeumnak je-
lentette. A hang-
zatos tudomá-
nyos név ellenére 
gyakran illetik a 
„Hellboy”, azaz 
„Pokolfajzat” be-
cenévvel. 

A kutatók azon-
ban kiemelték, 
hogy külső bé-
lyegein túl a Re-
ga li ce ra tops pe ter-
hewsi a galléros 
d inoszauruszok 
evolúcójának is-
meretéhez is so-
kat hozzátesz. 
A Ceratopsia-di-
no szauruszokat 
hos  szú ideje két 
taxonra osztja a tudomány: a 
Chasmosaurinaekra, melyeknek orrszar-
va kicsi, szem feletti szarvaik viszont 
nagyok, valamint a Centrosaurinaekra, 
melyeknél ez az arány fordított. 

„Noha ez az új faj a Chasmosaurinaek 
közé tartozik, jellegeiben nagyon 
hasonlít a Centrosaurinae tülkös 
dinoszauruszokhoz. Ráadásul egy 

	 Szupervékony	
láthatatlanná	tevW	
köpeny

Közel egy évtizede, hogy elké-
szült az első – igaz, még meg-
lehetősen korlátozott feltételek 
között – működő „láthatatlan-

ná tévő köpeny”, amely egy szűk 
mikrohullámú frekvenciasávban és 
két dimenzióban úgy térítette el a 
mikrohullámokat, hogy azok vi-
szonylag torzítatlanul folyták körbe 
a „köpeny” belsejébe zárt tárgyat, 
azt a hatást keltve, mintha ott sem-
mi sem lenne. Azóta számos előre-
lépés történt e téren. A fejlesztések 
java része az alkalmazható hullám-
hossz-tartományok kibővítésére, 
illetve a harmadik dimenzióra való 
kiterjesztésre, továbbá a fellépő tor-
zítások és veszteségek kiküszöbö-
lésére irányult. Most a Kaliforniai 
Egyetem (San Diego) mérnökkuta-
tói olyan újabb eszközt készítettek, 
amely a már létező köpenyek két 
fogyatékosságán is jelentős mér-
tékben javít: egyfelől sokkal véko-
nyabb, másfelől az elrejtett tárgyról 
árulkodó fényességveszteséget is 
csökkenti. A kutatásról beszámoló 
cikk a Progress In Electromagnetics 
Research-ben jelent meg. 

„A tárgyak léthatatlanná tétele va-
lójában a fény terjedésének egyszerű 
alapelvein és érzékszerveink (látásunk) 
ügyes manipulációján alapul – mondta 
Boubacar Kanté, az egyetem Jacobs 
Mérnöki Iskolájának professzora, a 
kutatócsoport vezetője. – A mesebeli 
teljes láthatatlanság ugyan ma még nem 
érhető el, ám az utóbbi évek gyors fej-
lődése alapján mi úgy véljük, már a vi-
szonylag közeli jövőben megvalósulhat.”

A láthatatlanná tevő köpenyek 
működésének alapja, hogy a fényt 
(vagy általánosabban: az elektro-
mágneses hullámokat) furfangosan 
olyan utakra kényszerítik, amelyek 
kikerülik az elrejtendő tárgyat, így 
mivel arról szóródó fény nem jut a 
szemünkbe (vagy mérőeszközeink-
be), nem is észleljük őket. A fény 
terjedése a Fermat-elvet követi: két 
pont között az összes lehetséges út 
közül a fény azt választja, amely-
nek megtételéhez a legrövidebb idő 
szükséges. Legegyszerűbb esetben 
(homogén közegben) ez egyenes pá-
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A Regaliceratops peterhewsi rekonstrukciója 

(JULIUS T. CSOTONYI RAJZA; ROYAL TYRRELL MÚZEUM, DRUMHELLER, ALBERTA)

Hellboy koponyája 

(CALEB BROWN FELVÉTELE)
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lyát jelent, de mivel a fény terjedési 
sebessége különböző közegekben el-
térő, ezért két közeg határán a fény 
általában irányt vált, ennek mértékét 
a közegek egymásra vonatkozó tö-
résmutatója adja meg, amely általá-
ban frekvenciafüggő (ezért bontja 
például a prizma színeire a fényt).

A meghatározott optikai tulajdon-
ságokkal bíró természetes anyagok 
mellett mesterségesen is létrehozha-
tók olyan, úgynevezett metaanyagok, 
amelyek nem atomokból vagy mo-
lekulákból, hanem egyforma, mes-
terségesen előállított parányi ele-
meknek a periódikus ismétlődésével 
épülnek fel. A kristályrácshoz ha-
sonló rácsszerkezetet tehát valami-
féle „mesterséges atomok” alkotják. 
Ha ezek mérete és egymástól való 
távolsága jóval kisebb az alkalma-
zott elektromágneses sugárzás hul-
lámhosszánál, akkor a beeső hullám 
nem tudja megkülönböztetni az 
egyes elemeket, és ahhoz hasonlóan 
fog szóródni a szerkezeten, mint egy 
közönséges atomos kristályrácson.

Különféle metaanyagokból akár 
olyan közeg is létrehozható, amely-
ben az elektromágneses tulajdon-
ságok helyről helyre változnak, így 
kellő ügyességgel az elektromág-
neses hullámok pályája úgy alakít-
ható, hogy kialakuljon benne egy 
olyan „lyuk”, ahová a hullámok 
nem jutnak el, hanem úgy kerülik 
meg, ahogyan például egy folyó vize 
megkerül egy sima felületű sziklát 
a mederben. Ebben az esetben, ha a 
lyukba egy tárgyat helyezünk, az a 
külső szemlélő számára eltűnik, lát-
hatatlanná válik.

A már működő köpenyek egyik 
hátrányos tulajdonsága, hogy ál-
talában túl terjedelmesek. „Jellem-
zően számos egymásra épített rétegből 
állnak, ami ahhoz szükséges, hogy a 
hullámhosszak minél szélesebb sávjá-

ban működjenek, ezért többnyire sokkal 
vastagabbak, mint az elrejtendő tárgy” 
– magyarázta Li-Yi Hsu, kutatómér-
nök, a cikk egyik társszerzője. – A 
mi anyagunk jóval vékonyabb, s csupán 
egyetlen rétegből áll.”

A kutatók a létező láthatatlanná 
tevő köpenyek egy másik alapvető 
fogyatékosságát is orvosolták, ne-
vezetesen a fényveszteséget, amely 
abban nyilvánul meg, hogy a visz-
szavert fény intenzitása alacsonyabb, 
mint a beeső fényé. 

A fényveszteség általában a 
metaanyagba épített fémes alkotó-
elemeken lép fel, amelyek részben 
abszorbeálják a fényt. A san diegói 
kutatók készítette metaanyag azon-
ban két dielektrikumot tartalmaz, 
egy kerámiaanyagot és teflont, s a 
metaanyag szerkezetét nagyon fi-
nom skálán, pontról pontra úgy sza-
bályozták be, hogy vízszintes felüle-
ten lepelként egy tárgyra terítve, azt 
elrejtse, pontosabban a ráeső fényt 
úgy verje vissza, mintha ott csak egy 
sima, vízszintes felület lenne. Bár-
milyen a vízszintes felületre helye-
zett tárgy az alakjától függően szórja 
a fényt, de a vékony metafelülettel 
letakarva, a visszavert fény fázisvi-
szonyai úgy alakulnak, hogy a le-
pel alá helyezett tárgy alakja miatti 
torzulások összességükben kioltják 
egymást, s a fényt úgy verik vissza, 

mintha a lepel csupán egy sima, víz-
szintes felületet fedne.  

A kutatók az anyag elkészítéséhez 
egy számítógépes tervező szoft-
vert is készítettek, amely az elekt-
romágneses hullámok szóródását 
szimulálta a szerkezetben. Maga a 
metafelületet nagyon vékony tef-
lonmátrixba ágyazott, a benne el-
foglalt helyzetüktől függően válto-
zó magasságú kis kerámiagyűrűk-
kel modellezték. „A szimulációban 
a dielektromos részecskék magasságát 
pontról pontra változtatva képesek vol-
tunk a fény visszaverődését optimali-
zálni” – mondta Hsu. A szimulációs 
modell előrejelzéseit a ténylegesen 
elvégzett kísérletek tökéletesen iga-
zolták.

„Kívánságunk szerint terelgetni a 
fényhullámokat nem csupán szórakoz-
tató, izgalmas játék, amellyel tárgyakat 
láthatatlanná tehetünk, hanem számos 
egyéb gyakorlati célra is felhasználha-
tó – mondta Kanté. – Csak néhány 
példa: egy nagyobb gyűjtőfelületre be-
eső napfény megfelelő bevonattal egy 
naperőmű-toronyra koncentrálható, így 
a teljesítmény növelhető, vagy az opti-
kai kommunikáció hatásfoka a fény-
veszteségek csökkentésével, illetve a 
jelek terjedési sebességének növelésével 
javítható.”
Forrás: www.jacobsschool.ucsd.edu/news/
news_releases/release.sfe?id=1772

A láthatatlanná tevQ lepel nagyon vékony teflonlapba (világoskék) 
beágyazott parányi, helyzetüktQl függQen változó magasságú 

kerámiagy_r_kbQl (sötétkék) épül fel 

Egy vízszintes felületre 
helyezett tárgyról 

szóródó fényhullámok 
reflexiós mintázata (fent), 

illetve a lepellel borított 

tárgyról szórt reflexiós 
mintázat (lent). Utóbbi 
pontosan megegyezik 

egy teljesen sima felület 
reflexiós mitázatával.

KÉPEK: LI-YI HSU/UC SAN 

DIEGO 
lepellel borított tárgy

lepellel nem borított tárgy
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Napjainkban sokat hallhatunk a 
légköri szén-dioxid emelkedő 
koncentrációjáról, amely 2014 

márciusában érte el először a 400 ppm-
es értéket (ppm = „parts per million”, 
azaz 1 millió molekulából mennyi az 
adott molekulák száma). Ennél is ma-
gasabb lesz az évszázad végére, amikor 

becslések szerint – ha 
az emberiség nem tesz 
ellene – elérheti akár a 
700–800 ppm-es szin-
tet is. Nem is kell túl 
messzire mennünk 
azonban ahhoz, hogy 
ennek az értéknek a 

többszörösével találkozzunk – csak 
néhány centiméterrel a talajfelszín alá. 
A gödöllői Szent István Egyetem Nö-
vénytani és Ökofiziológiai Intézetében 
folyó kutatásunk a talajban tárolt szén 
mobilizációjával, atmoszférába ke-
rülésével foglalkozik: ez a folyamat 
számos egyéb tényezővel együtt 
nagyban meghatározza a légköri 
CO2 -koncentrációt.

A három legfontosabb
Az atmoszférában, a talajban, a vege-
tációban vagy akár az emberben egy-
aránt jelen lévő anyagok közül a há-
rom legfontosabb a szén, a víz és a nit-
rogén. Mindhárom anyag – önmagá-
ban vagy különböző vegyületek 
formájában – jelentős mennyiségben 
fordul elő a bioszférában, így a mi 
szervezetünkben is.

A különböző anyagáramok szoros 
kapcsolatban állnak egymással. Kö-
zös jellemzőjük, hogy az élőlényeken 
keresztül valósulnak meg. Miköz-
ben átalakulnak az életfolyamatok-
ban, újra és újra megjelennek, „rein-
karnálódnak” az ökológiai rendsze-
reket alkotó különböző táplálkozási 

 S Z É N F O R G A L O M  A Z  Ö KO L Ó G I A I  R E N D S Z E R E K B E N

AZ ANYAG 
REINKARNÁCIÓJA

(trofikus) szintek csoportjaiban (ter-
melők, fogyasztók, lebontók). Az 
anyagforgalomban az emberi popu-
láció is részt vesz, de szerepe nem-
csak az emberi népesség növekvő 
mérete folytán jelentős, hanem a ter-
mészeti környezet évezredek óta zaj-
ló átalakítása révén is.

Az atmoszférában főként CO2 for-
májában van jelen a szén, az átlagos tar-
tózkodási ideje ott nem túl hosszú, kö-
rülbelül 3 év, de ez az átlag meglehető-
sen változatos értékekből származik: a 
felszín közelében akár néhány másod-
perc alatt felveheti a növényzet, míg a 
sztratoszférába felkerülve évtizedekre 

Az	anyagáramlások	közül	kitüntetett	szerep	jut	a	szénforgalomnak,	mivel	a	szén	élW	szervezetekbe	
történW	beépülése	az	adott	táplálkozási	szint	biológiai	produkciójaként	is	felfogható.	Épp	ezért	a	szén	
forgalma	jól	tükrözi	számunkra	az	ökológiai	rendszer	meködését,	netán	annak	esetleges	zavarait.

PD 100575
PUB-I 114496

A szárazföldi ökológiai rendszerek szénforgalmának sematizált ábrája, amely 

nem tartalmazza az emberi tevékenység révén az atmoszférába kerülQ szenet (kb. 9 Gt/év), 
illetve az óceáni elnyelés (90 Gt) és kibocsátás (88 Gt) egyenlegét. Ha ezeket is 

számításba vesszük, a kibocsátás felé billen a mérleg.
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A CO2 talajból történő kiáramlása 
– találóan a talaj légzése – jelentős 
mennyiségű szenet mozgat meg, be-
csült értéke globálisan 70–80 
petagram (1015 g, azaz 1 milliárd 
tonna = 1 gigatonna, röviden 1 Gt). 
Összehasonlításul: az emberi tevé-

kenység által – főként szén-dioxid 
formájában – a légkörbe jutó szén 
mennyisége jelenleg körülbelül 9 Gt.

A CO2 áramait elsősorban koncent-
rációjának változásai révén tudjuk 
nyomon követni, amelyet mérhetünk 
a növényzet felett (a légkör és a nö-
vényzet közötti áramlás vizsgálatára), 
a talaj felszínén (a talaj és a légkör kö-
zötti áramlás vizsgálatára) vagy akár 
magában a talajban is (az egyes rétegek 
közötti áramlások vizsgálatára). A nö-
vények fotoszintézise rendkívül gyor-
san (akár másodpercek alatt) reagál a 
környezeti tényezők változásaira, így a 
méréseket is nagy időbeli felbontással 

érdemes végezni. A szén-dioxid a talaj 
egyes rétegei között, illetve a talajból a 
légkör felé diffúzió révén áramlik, de 
a felszín felett már a légmozgások biz-
tosítják a légköri keveredést. Érdekes 
tény, hogy a szén-dioxid nehezebb, 
mint a levegő, így nyugodt éjszakák 
során – amikor nincs fotoszintézis és 
légköri keveredés sem – nagy mennyi-
ségben halmozódik fel a felszín felett. 
Ha a felszín nem sík, akkor a felhal-
mozódott CO2 úgy viselkedik, mint 
egy folyadék – egyszerűen lefolyik a 
mélyebb térszínek felé. Ez a jelenség 
némileg nehezíti a méréseket is.

Hazai kutatások
Hazánkban több helyszínen is végez-
nek – elsősorban meteorológusok és 
ökológusok – szénforgalmi vizsgála-
tokat különféle ökológiai rendszerek-
ben, általában európai mérőhálózatok-

hoz csatlakozva. A jelen kutatás az 
OTKA támogatásával hazai szántó-
földek és gyepek talajainak CO2-
kibocsátását vizsgálja. Arra keressük a 
választ, hogy hogyan reagál a talaj 
CO2-kibocsátása a klimatikus hatá-
sokra, különös tekintettel az extrém 
időjárási eseményekre: a kibocsátott, 
vagy a légkörből felvett szén mennyi-
sége a nagyobb? Csökkenhet-e hosszú 
távon a talajok széntartalma a klíma 
változásainak hatására?

A talajbeli széntartalom változása 
igen lassú folyamat, évtizedekre van 
szükség az észleléséhez. Mi azonban 
azt reméljük, hogy a kibocsátás méré-

kikerül az anyagáramlásból. Az élő 
anyagba a fotoszintézis segítségével épül 
be, a vízben és a szárazföldön élő 
fotoautotróf szervezetek révén. Elsősor-
ban a zöld növények fotoszintetizálnak, 
de egyéb csoportok is képesek fotoszin-
tézisre, mint például a kékalgák.

A felvett szén a növényi szerves 
anyag – mint primer produkció – 
mennyiségét növeli oly módon, hogy 
egy része a felszín feletti, más része pe-
dig a felszín alatti szervekbe épül be. 
Tartózkodási ideje a növényben szin-
tén rendkívül változatos lehet – né-
hány másodperctől akár több száz évig 
terjedhet, utóbbira jó példa a fatörzs. 
Elsődlegesen a növényi lombozat az, 
amely a következő trofikus szintet je-
lentő növényevők számára táplálékul 
szolgál, és amelynek elfogyasztásával a 
széntartalom továbbadódik az ökoló-
giai rendszerekben. 

Talajlégzés
Légzése során a táplálékhálózat min-
den tagja bocsát ki CO2-ot a légkör 
felé. Az elhullott, elhalt növényi és ál-
lati maradványok a talaj felszínére, 
majd a talajba kerülnek, ahol a lebon-
tási folyamatok során ismét jelentős 
CO2-képződés figyelhető meg. En-
nek köszönhető, hogy a talajlevegő 
(amely a talaj teljes térfogatának hoz-
závetőleg egynegyedét tölti ki) megle-
hetősen gazdag szén-dioxidban, és 
kiáramlása a talajból a szén-dioxid-
ban szegényebb légkör felé meglehe-
tősen gyors. A bioszférába beépült 
szén nagy része jelentős időt tölt a ta-
lajban, átlagosan (a kémiai összetételtől 
függően) néhány évtizedet, de akár 
több száz évet is.

A talajbeli szén-dioxid-koncentráció változásai 2012 során egy hazai gyep talajának két 
különbözQ mélységében: esetenként a felszín közeli koncentráció meghaladja a mélyebben 

mértet. Ez elsQsorban a csapadékesemények hatására következik be, amikor a bejutó víz miatt 
gátolt a CO2 diffúziója, ám a víz hatására fokozódik a CO2-produkció.

A talaj CO2-kibocsátásának (µmol CO2 m-2 s-1) éves és napi változásai. A legnagyobb 
kibocsátást általában május–júniusban lehet megfigyelni, a szárazabb július és augusztus 

hónapokban jelentQs a csökkenés. Napi szinten a délutáni órákban figyelhetQ meg a 
legnagyobb kibocsátás, ekkor a legmelegebb a talaj. 
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lebontásának sebességére is, így csatol-
va vissza a szén körforgalmában a lég-
köri CO2 mennyiségéhez.

Emberi tevékenység
Az erőforrások – és ide nemcsak az 
energiahordozók tartoznak, hanem 
például az ökológiai rendszerek mint 
„szolgáltatók” és a talaj is – használatá-
nak intenzitása várhatóan a jövőben is 
növekedni fog, gondoljunk csak az em-
beri populáció növekedésének mértéké-
re és növekvő igényeire. Megjelenése 
óta az ember mindig nagy hatással volt 
a bioszféra anyagforgalmára, a jelenleg 
is zajló klímaváltozás ugyancsak ennek 
következménye. A klíma és annak vál-
tozásai – tapasztalhatjuk – jelentős ha-
tással vannak a földfelszíni életre. Ám 
ennek a fordítottja is igaz: a felszínen és 
a felszín alatt zajló folyamatok hatnak 
az atmoszféra működésére. A külön-
böző komponensek között zajló 
anyagáramok megértésével közelebb 
kerülhetünk a jelenleg zajló klímavál-
tozás okainak tisztázásához és a válto-
zások esetleges lassításához, ami jelen-
leg az egyik legfontosabb célkitűzés a 
klímapolitikában.

Az emberi tevékenység olyan szén-
tartalmat mozgósít a fosszilis tüzelő-
anyagok elégetésével, amely évmilli-
ókra kikerült a természetes körforgás-
ból. A mobilizáció mértéke évről-évre 
nő, így a kibocsátás csökkentésében je-
lentős potenciált jelent az erőforrás-ta-
karékosság. A talajok széntartalmával 
ugyancsak gazdálkodnunk kell: olyan 
módszereket kell bevezetnünk a me-
zőgazdasági tájhasználatban, amelyek 
a változó klíma ellenére is fenntartják 
vagy növelik a talajban tárolt szén 
mennyiségét, ily módon járulva hozzá 
az alkalmazkodáshoz. 

BALOGH JÁNOS

FÓTI SZILVIA

sével és dinamikájának vizsgálatával 
hamarabb választ kaphatunk kérdése-
inkre. Jó eredményeket értünk el a 
CO2-kibocsátás idő- és térbeliségének 
megértésében és az azokat meghatáro-
zó tényezők kapcsolatainak feltárásá-
ban, mint azt az ábrák is bizonyítják. 
Először mutattuk ki gyepekben, hogy 
a talajból nemcsak a pórusokon ke-
resztül, hanem a növényeken belül, a 
transzspirációs vízáramban oldva is je-
lentős mennyiségű szén-dioxid kerül a 
felszín fölé. Ez aztán újra beépül a nö-
vényekbe, így növelve a növényi pro-
dukciót. Reményeink szerint ezek a 
kapcsolatok modellezésre, vagyis a 
szénforgalom különböző feltételek 
(például időjárási szélsőségek) melletti 
becslésére is alkalmasak lesznek.

Szimbiózisban
Kutatásaink egyik kiemelt területe a 
különböző talajbeli komponensek 
CO2-kibocsátásának vizsgálata. A nö-
vények által felvett szén egy jelentős ré-
sze ugyanis nem jelenik meg mint nö-
vényi biomassza-növekedés. Ennek 
oka az, hogy a szén – miután 
transzportálódott a levelekből a gyöke-
rekbe – a növényekkel szoros kapcso-
latban álló szimbionta gombákba kerül 
(mikorrhiza kapcsolat). Ez a szerves-
anyag-mennyiség a „fizetség” a gom-
bafonalak által a növény felé továbbí-
tott vízért és ásványi sókért cserébe, 
amelyek nélkül például a növények ke-
vésbé lennének ellenállók a szárazsággal 
szemben. Egyes kutatások szerint az 
így továbbadott szén az összes, növé-
nyek által felvett szénnek akár a 40 szá-
zalék is lehet. Jelentős még a gyökerek 
környezetében élő, gyökérkapcsolt 
mikroorganizmusoknak juttatott szén 
mennyisége is. A talajbeli mikroorga-
nizmusok aktivitása ugyanakkor ha-
tással van az ott tárolt szerves anyagok 

A talaj CO2-kibocsátása 

térben is igen változatos 

lehet. Az ábrán egy kb. 
egyhektáros gyep talaj-

légzés-térképét láthatjuk.  
A legkisebb és leg-

nagyobb érték között 

mintegy kétszeres a 

különbség. 
A térbeli mintázat ebben 

a léptékben nagyban 
kötQdik a domborzati 

viszonyokhoz.

Nyelv és Élet

A	grund	és	társai

Ha képzeletemben haptákba vágom 
magam Molnár Ferenc regényhősének, 
Nemecsek Ernőnek a tiszteletére, aki 
életét áldozta a grundért, s akivel olyan 
méltatlanul bánt el a gittegylet…; vagyis 
ha ezt teszem, s ki is mondom, pusztán 
ebben a rövid bevezető részben is három 
német eredetű szót használtam. Ezek 
közül a legkönnyebben felismerhető két-
ségtelenül a grund  szó  (der Grund). Je-
lentése: föld, talaj, de jelent telket, alapot 
és még számos más dolgot is. Egyet 
azonban biztosan nem jelent: a Pál utcai 
fiúk grundját. A grund  ugyanis nálunk 
– jelentésmódosulások folytán – üres, 
beépítetlen telek, szabad játszótér, 
labdázóhely. Hogy mennyire magyarrá 
vált ez a szó, azt jól mutatja, hogy bokro-
sodik. Ma már beszélünk grundfociról, 
sőt talán grundfocibajnokság is létezik, 
miközben a grundok amúgy szép csend-
ben eltűnnek. Jó szavunk ez tehát, csak 
egyet ne felejtsünk: ha német szóként 
használjuk, legyünk tekintettel szegény 
tudatlan németekre, mert ők nem Mol-
nár Ferenctől tanultak németül.

A gittegylet  szóösszetétel első tagjá-
nak, a gitt  szónak eredetije a ragacs, 
tapasz jelentésű „kitt” (der Kitt). Meg-
található eredeti formájában is nyel-
vünkben  a valamiféle ragasztóanya-
got jelentő epokitt  szóban, de nincs sok 
szerencséje a magyarral, mert itt meg 
a a szóvégi kettős t-t  meg szokták rö-
vidíteni. Így, epokit formában nehe-
zebb felismerni az eredeti szót.

A legjobban a hapták szó  német ere-
detijének sikerült  elrejtőzködnie. A szó 
azokból az időkből származik,  amikor 
a magyar legények német vezényszavú 
hadseregben szolgáltak. „Habt acht!” – 
hangzott akkoriban a „Vigyázz!”, 
vagyis – ahogy a katonák értették s 
használták – a hapták. S ennek édes test-
vére az obsit, amely (katonai) szolgálat-
ból való elbocsátás, illetve elbocsátólevél 
értelemben terjedt el a katonák nyelvé-
ben, s amely a hasonló jelentésben is élő 
német Abschied  (der Abschied)  meg-
magyarosodott változata.

 Erős LászLó

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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A z is nyilvánvaló, hogy ezen 
szerkezeti elemek rendsze-
res, roncsolás nélkül elvé-

gezhető vizsgálata alapvető fontos-
ságú. A feladat a vas és acélipar alap-
vető termékeinek gyártás közbeni 
ellenőrzésével kezdődik, és egészen 
a késztermékek használat közben 
történő rendszeres vizsgálatáig tart. 

Olyan esetekről 
van elsősorban szó, 
ahol a használat 
közben anyagkifá-
radás, megnyúlás, 
öregedés, termi-
kus hatások, kor-
rózió, sugárzás és 

egyéb káros folyamatok mehetnek 
végbe. Ide tartozik a csővezetékek, 
hidak, hajók, nyomástartó edények 
(és még sok egyéb) esetében a szerke-
zeti elemek élettartamuk alatt törté-
nő rendszeres roncsolásmentes ellen-
őrzése. Nagy igény mutatkozik az 
acélokban bekövetkező szerkezeti 
változások roncsolásmentes módon 
történő kimutatására a hengerléssel, 

sajtolással, darabolással történő 
anyagmegmunkálás során is. Vala-
mennyi gyártó és felhasználó nagy-
mértékben érdekelt az iparban elő-
forduló szerkezeti elemek várható 
maradék élettartamának megbízha-
tó becslésére. A rendszeres, ron cso-
lás mentes vizsgálatokkal ugyanis 
megelőzhetők a szerkezeti anyagok 
kifáradása miatt bekövetkező bal-
esetek, amelyek nagy valószínűség-
gel következhetnek be a nagy igény-
bevételnek kitett szerkezeti elemek-
ben. 

Segít az elektromágnesesség
A napjainkban legelőnyösebben al-
kalmazott korszerű vizsgálati mód-
szerek többsége elektromágneses 
elven alapul. A mérések azt a fizi-
kai elvet használják ki, hogy köz-
vetlen, mérhető kapcsolat van az 
anyagkifáradás okozta jellemzők (pl. 
szemcseszerkezet-változás, anyagban 
fellépő feszültségek, diszlokációk 
mozgása, esetleges kémiai változás, 
pl. korrózió vagy szénkiválás követ-

keztében) és az anyag elektromágne-
ses jellemzői között. Kézenfekvő te-
hát a következtetés, hogy az elektro-
mos vagy mágneses paraméterek 
mérésével közvetlenül kapható in-
formáció az anyag szerkezeti állapo-
táról, és a vizsgált munkadarab vár-
ható maradék élettartamáról. Ezen 
korszerű vizsgálati módszerek kifej-
lesztését és gyakorlati alkalmazásá-
nak lehetőségét elsősorban az utóbbi 
évtizedekben elvégzett fizikai és ké-
miai alapkutatások képezik, amik-
nek segítségével megállapítható az 
anyagszerkezet és az elektromágne-
ses jel lemzők közötti kapcsolat. A 
kutatások segítségével ugyanakkor 
képet kapunk arról is, hogy ponto-
san mik a mikroszerkezeti, fizikai 
okai az anyagok kifáradásának, mi-
lyen folyamatok vezetnek az anya-
gok mechanikai tulajdonságainak 
(rugalmasság, keménység stb.) meg-
változásához. A sikeres alapkutatá-
sok azonban csak az elméleti meg-
alapozását jelentik a folyamatoknak, 
a gyakorlatban való alkalmazható-

V I Z S G Á L ATO K  –  R O N C S O L Á S  N É L K Ü L

MI TÖRTÉNIK 
AZ ACÉL 

BELSEJÉBEN? 

A vasból és acélból készült tárgyak hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz. Ráadásul az ilyen anya-

gokból készült szerkezeti elemek az épített környezetünk és az ipar számos területén kulcsfontossá-

gúak.	Gondoljunk	csak	a	hidak,	épületek	szerkezetére,	a	jármevek	fontos	alkatrészeire,	sínekre,	a	
hWerWmevek	csWhálózataira,	vagy	akár	az	atomerWmevek	nyomástartó	tartályára.
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sokat. A szerkezeti anyagok hisz te-
ré zisgörbéjének mérésével következ-
tetnek azok fáradására, vagy egyéb, 
az anyagszerkezetben bekövetkező 
változásra. Ennek a módszernek 
hátránya azonban, hogy egyrészt a 
roncsolásmentes módon alkalmazott 
mágneses hiszterézis mérések sok-
szor csak nehezen valósíthatók meg, 
különösen, ha nagy méretű, szabály-
talan alakú mérendő objektumról 
van szó, másrészt a teljes görbe mé-
rése során általában csupán a telítési 
indukciót (BM), a remanens mágne-
sezettséget (BR) és a koer citív erőt 

ság megvalósíthatóságát a rohamo-
san fejlődő, a korszerű számítástech-
nika által segített méréstechnika tet-
te lehetővé.

Jelenleg számos eljárás létezik, amit 
rutinszerűen alkalmaznak az ipar-
ban, ezek között mágneses elven ala-
puló mérések is vannak. Az MTA 
TTK Műszaki Fizikai és Anyagtu-
dományi Intézetben egy olyan új el-
járást fejlesztettünk ki (külföldi 
munkatársakkal együttműködve), 
aminek a segítségével – mágneses 
méréseket végezve – a ron cso lás-
mentes mérést a jelenleg létező eljá-
rásoknál érzékenyebben, egyszerűb-
ben, megbízhatóbban végezhetjük 
el, ráadául olyan feladatok is meg-
oldhatók a módszer segítségével, 
amikre a jelenleg létező technikák 
nem alkalmasak.

A mágneses tulajdonságok vizsgá-
latának egyik hatékony módja az 
anyag mágneses hisz te ré zis gör bé jé-
nek mérése. A hiszterézisgörbe a fer-
romágneses anyagok viselkedésének 
jellemzésére szolgáló, leggyakrabban 
használt jellemző. Ez az a zárt görbe 
vonal, amely megmutatja, hogy az 
anyagra ható mágneses gerjesztő tér-
erősség esetén hogyan változik a 
mágneses indukció az anyagban. A 
hiszterézisgörbe alakja, például a 
szélessége vagy a meredeksége érzé-
kenyen követi a mágneses anyag 
szerkezetében bekövetkező változá-

(HC), néha a maximális permeabilitást 
(µMAX) határozzák meg. Hatalmas 
hátránya az egész módszernek, hogy 
ezek a paraméterek függnek a telíté-
si mágnesező tértől.

Hurok vagy alhurok?
A jelen cikkben egy olyan, az elméle-
ti mágneses hiszterézis-modellezésen 
alapuló méréstechnikát ismertetek, 
amelynek során a teljes hisz te ré zi s-
hurok mérése helyett a hiszterézis 
alhurkok sorozatának mérésével és a 
kapott görbék adatainak szisztema-
tikus kiértékelésével határozhatók 
meg az anyag állapotától függő pa-
raméterek. A hagyományos, a telíté-
si hiszterézisgörbe mérésén alapuló, 
és az általunk bevezetett, a 
hiszterézis-alhurkok mérésén ala-
puló módszer közti különbséget 
mutatja fenti ábránk.

Mint látható, a mérés során sok 
alhurkot mérünk, és ezen alhurkok 
mindegyik pontja – elméletileg – 
hordozhat valamilyen információt 
a mért anyag tulajdonságairól. A 
szemléltetés kedvéért három ilyen 
pont látható színes kis körrel jelölve 
az ábra jobboldalán. A kérdés ezek 
után az, hogy a hatalmas adathal-
mazból melyik pontokat válasszuk 
ki a kiértékelés során, mint az 
anyag kifáradását legjobban jellem-
ző paramétert. Erről szól az álta-
lunk mágneses adaptív tesztnek 
(MAT) elnevezett módszer. Az el-
nevezés arra utal, hogy a mérési el-
járás során mindig azokat a jellem-

A vizsgált kettQsfalú csQszakasz a mérést végzQ mágnesezQjárommal a külsQ oldalon

A hagyományos, telítési hiszterézisgörbe és a hiszterézis-alhurkok mérésén alapuló módszer 
közti különbség szemléltetése
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zőket határozzuk meg, amik a leg-
inkább jellemzik a vizsgált anyag-
ban a szóban forgó degradáció 
következtében kialakult változáso-
kat. Vagyis a kiértékelést úgy opti-
malizáljuk, hogy a kapott paramé-
terek a legjobban adaptálhatók le-
gyenek a megrendelőt érdeklő szer-
kezeti változásokra. Ez a mérési 
módszer jól kihasználja a korszerű 
számítástechnika lehetőségeit, és 
segítségével sokkal több információ 
származtatható, mintha csak a 
hiszterézishurok néhány kiválasz-
tott paraméterét mér-
nénk. A MAT-eljárás lé-
nyege, hogy a mérendő 
mintára helyezett külső 
mágnesezőjárom segítsé-
gével szisztematikusan, le-
mágnesezett állapotból ki-
indulva, váltakozó mág-
neses térben, növekvő 
amplitúdóval mágnesez-
zük a mérendő mintát. 
Minden megnövelt am p-
li túdójú mágnesező tér 
egy önálló alhurkot ge-
nerál, amely alhurkok 
sokasága az ábra jobbol-
dali felén látható. A mé-
rés során a minta per-
meabilitását (vagyis a 
változó külső tér hatására 
a mintában bekövetkező 
mágneses indukció vál-
tozást) detektáljuk a 
mágnesező jármon elhelyezett érzé-
kelő tekerccsel, és ebből számítjuk 
ki a hiszterézis- alhurkokat.

A mérés során kapott, akár több 
ezer vagy tízezer, jól reprodukálha-
tó, a megfelelő (ha,hb) tér koordiná-
tákkal és az ezekhez tartozó B(ha,hb) 
mágneses értékekkel jellemzett mé-
rési pont közül egy erre a célra ki-
fejlesztett szoftver segítségével vá-
lasztjuk ki azokat, amik a legna-
gyobb érzékenységgel és egyúttal a 
legjobban reprodukálható módon 
jellemzik az anyagban bekövetkező 
változást a megadott független változó 
(pl. mechanikai deformáció, besugár-
zás hatása, termikus hatások stb.) függ-
vényében. A mérés nem abszolút, min-
dig a hasonló mérési paraméterekkel 
felvett referencia méréssel hasonlítjuk 
össze a mintasorozat adott elemén 
mért azonos paramétereket. Így egy 
mérési sorozat jól mutatja, hogyan vál-

tozik az aktuális minta mágneses visel-
kedése a degradáció mértékével ará-
nyos módon. Ismeretlen mintán törté-
nő mérés esetén előzőleg fel kell venni 
a kalibrációs görbét egy ismert (refe-
rencia) mintasorozaton.

Rejtett hibák
Mint azt számos esetben, sok különbö-
ző anyagon elvégzett többféle fárasztás 
során kimutattuk, ez a módszer sok 
előnyt kínál a hagyományos 
hiszterézismérésekkel összehasonlítva, 
és általában is versenyképes az egyéb 

mérési technikákkal összehasonlítva. 
Valamennyi anyag esetén, ahol rendel-
kezésre álltak ilyen adatok, igen jó 
egyezést mutatható ki a hagyományos 
módon, roncsolással végzett méré-
sek eredménye, valamint a roncso-
lásmentesen elvégzett mágneses mé-
rések eredménye között. Tehát jó 
esély van arra, hogy a ferromágneses 
anyagból készült szerkezeti elemek 
rendszeres megbízhatósági ellenőr-
zését, maradék élettartam becslését 
roncsolásmentesen végezhető mág-
neses mérésekkel végezzük el. Az el-
járás szemléltetésére az alábbiakban 
részletesebben is bemutatom egy 
vizsgálat eredményét, ami laborató-
riumi körülmények között, egy mes-
terségesen kialakított hibát (falvéko-
nyodást) tartalmazó csövön történt. 

A csővezetékek hálózata az erő-
művek nagyon fontos része, ame-
lyek hibája jelentős károkat okoz-

hat. A tönkremenetelt az esetek 
túlnyomó többségében az okozza, 
hogy a vezetékben áramló, sok 
esetben magas hőmérsékletű és/
vagy korrozív hatású közeg loká-
lisan elvékonyítja a cső falát, ami 
előbb-utóbb kilyukad. A fal elvé-
konyodását viszonylag könnyen 
nyomon lehet követni a rutinsze-
rűen alkalmazott ultrahangos 
vagy örvényáramú vizsgálatok-
kal. Viszont a csövet valahogy 
rögzíteni kell, amit egy befogó 
csőszakasz alkalmazásával olda-

nak meg a reaktorok-
ban. Ezeken a része-
ken azonban, a kettős 
réteg miatt a kívülről 
elvégzett ultrahangos 
vagy örvényáramú vizs-
gálatok csődöt monda-
nak, mert a két réteg 
között törvényszerűen 
létező légrés miatt az 
ultrahang vagy az 
elektromágneses tér 
nem tud behatolni az 
alsó rétegbe, ami jelen 
esetben maga a csőve-
zeték fala. Legjobb tu-
dásunk szerint erre a 
feladatra jelenleg nem 
létezik rutinszerűen al-
kalmazott vizsgálati 
módszer. A fentiekben 
ismertetett mágneses 
adaptív teszt viszont si-

keresnek mutatkozott ilyen esetben 
is. Cikkünk másik ábráján látható 
az általam vizsgált, „T” alakú cső-
szakasz, amelynek belső felén (nem 
látható a fényképen) egy mestersé-
gesen létrehozott, lóversenypálya 
alakú bemarást csináltak. Ezt a loká-
lis falvékonyodást szimuláló hibát 
detektáltam kívülről, a csőre a képen 
látható módon helyezett mág ne se ző-
járom segítségével. A mérés során a 
mágnesezőjármot mozgattam, X és 
Y irányban a felületen, és a járom 
minden helyzetében elvégeztem a 
mérést. A mérés eredménye (ábrán-
kon) látható, ami a mért mágneses 
paraméter eloszlását mutatja a felület 
mentén, a mozgatás X és Y koordi-
nátájának függvényében. Jól kiraj-
zolódik a rejtett hiba, ami igazából 
nem más, mint a lokális falvékonyo-
dás „mágneses képe”. 

VÉRTESY GÁBOR

A fal belsQ oldalán elhelyezkedQ bemarás mágneses képe
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nyos célprogramjaiban előírt ugarol-
tatás potenciális természetvédelmi 
hasznait kutattam. Kutatásaimat 
egy, két, illetve három éve ugarolta-
tott területeken végeztem. Ezen 
ugaroltatás során szántókat az utolsó 
aratást követően egy háromkompo-
nensű magkeverékkel vetették be, 
ami két fűfélét és egy pillangóst tar-
talmaz. Ezt követően, maximum 
három éven át évente egyszer ka-
szálnak, de ezzel együtt ez nem je-
lent egy folyamatos művelést, így a 
rendszeresen kezelt táblákhoz képest 
zavartalanabb élőhelyfoltok alakul-
nak ki. Kutatásom eredményei is 
alátámasztották, hogy az ugarok jó 
élőhelyet biztosíthatnak sok faj – 
madarak, különböző vadnövények 
és ízeltlábúcsoportok – számára a 
három év során, mely az ugaroltatási 
gyakorlat integrálását, megtartását 
szorgalmazza az agrártájban.
– Hogyan fordult a figyelme a vad-
méhek felé?
– A doktoranduszéveim során meg-
pályáztam egy DAAD-ösztöndíjat, 
és így jutottam ki Göttingenbe, Né-
metországba. Az ottani agrárökoló-
giai csoportban lehetőségem volt be-
kapcsolódni egy kutatásba, ahol kü-

lönböző mértékben izolált sövények-
ben kellett vizsgálni repceföldek, 
illetve gabonaföldek szomszédsá-
gában a megporzó közösségeket, 
valamint az ott lévő cserjefajok be-
porzási sikerét. Hogyan befolyásolja 
sövények erdőfoltokhoz való kap-
csolódása, illetve izoláltásága eze-
ket a rovarközösségeket? Miként 
befolyásolja repceföldek szomszéd-
sága és táji léptékű kiterjedtsége a 
sövények körül a beporzókat és a 
cserjefajok beporzási sikerét? A fi-
gyelmem ezen kutatás hatására for-
dult először komolyabban ezen ér-
dekes és izgalmas rovarcsoport és a 
beporzásökológia gazdasági és ter-
mészetvédelmi szempontból is fon-
tos kérdésköre felé.
– Tagja egy Lendület csoportnak. 
Ez mikor indult, és milyen szerepet 
játszik benne?
– 2011-ben indult a Lendület csopor-
tunk Báldi András vezetésével, mely-
ben az indulásától kezdődően alkal-
maztak. A kutatások fókuszában az 
ökoszisztéma-szolgáltatások állnak, 
úgy mint a talajlebontó folyamatok, a 
biológiai védekezés és a beporzás. Én 
tudományos munkatársként a be-
porzással, beporzókkal és azon belül 

– Mióta foglalkozik agrárökológiá-
val?
– Most már tíz éve. A szakdolgozati 
munkámmal kezdődött 2005-ben, 
és azóta folyamatosan olyan témák-
kal foglalkozom, amik agrárökoló-
giai kutatásokat fednek le.
– Miről szólt a diplomamunkája és 
a doktori kutatása?
– A szakdolgozatom még több cso-
portot foglalt magában. Akkoriban 

a különböző intenzi-
tással művelt gabo-
naföldek élővilágát 
kutattam. Különbö-
ző intenzitással mű-
trágyázott, vegysze-
rezett, illetve külön-
böző heterogenitású 

tájszerkezetben fekvő gabonafölde-
ket vizsgáltam a Kiskunságban, és 
arra voltam kíváncsi, hogy a kezelési 
intenzitás, illetve a tájszerkezet mi-
ként befolyásolja az ott lévő növény-
zetet, tehát a nem kultúrnövényt je-
lentő gyomnövényeket, madarakat, 
illetve különböző ízeltlábú csoporto-
kat. Hasonló koncepcióban, de már 
hevesi mintaterületeken végeztem a 
doktori munkát, amikor az agrár-
környezetvédelmi programok bizo-

I N T E R J Ú  KOV Á C S - H O S T Y Á N S Z K I  A N I K Ó VA L

VÁLTOZATOS AGRÁRTÁJBAN 
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Vadméhek,		háziméhek,	zengWlegyek	–	az	a	közös	bennük,	hogy	
mindannyian	 részt	 vesznek	 a	 kultúr-	 és	 vadnövények	
beporzásában.	 Ha	 változatos	 az	 agrártáj	 szerkezete,	 azaz	
sövények	és	fasorok	vannak	a	táblák	között,	sok	és	sokféle	vad-
növény	érhetW	el	mint	virágforrás,	az	jót	tesz	a	rovaroknak,	ez	
viszont	visszacsatolásként	az	embernek	is	hasznos.	Termesztett	
növényeink,	gyümölcsfáink	virágjait	ugyanis	sok	esetben	rova-
rok	porozzák	be.	MindezekrWl	Kovács-Hostyánszki	Anikó,	az	MTA	
Ökológiai	 Kutatóközpont	 Lendület	 Ökoszisztéma-szolgáltatás	

Kutatócsoportjának	tudományos	munkatársa	mesélt.
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gekre, közösségi szinten, továbbá 
fajszám, egyedszám szintjén, és a vi-
ráglátogatási hálózatok esetében.
– Milyen hatást találtak?
– A közösségek szintjén úgy tűnik, 
hogy az ott lévő virágos növények faj-
számának, a virágforrások mennyisé-
gének van a legfontosabb szerepe, ez 
fejti ki a legfontosabb hatást a bepor-
zók faj- és egyedszámára, közösségei-
re. Azonban a területek és környeze-
tük heterogenitásnak vagy fás borí-
tottságnak, a topográfiai komplexitás-
nak is szerepe van mind a lepkék 
egyedszámának, mind a vadméhek 
közösségeinek kialakításban. A hete-
rogenitást és a fás borítottságot a mű-
velt területek egy hektárnyi körzeté-
ben mértük. A fás borítottság esetében 
ez azt jelentette, hogy mekkora a cser-
jék, a fás vegetáció aránya, a heteroge-
nitás pedig a területnek a mozaikossá-
gát hivatott inkább lefedni, azaz hogy 
a vizsgált területnek a környezetében 
milyen egyéb élőhelyfoltok vannak je-élőhelyfoltok vannak je- vannak je-
len, és milyen számban. Jelenleg a be-
porzók és a növények között lévő vi-
ráglátogatási hálózatok intenzív elem-
zése, kiértékelése zajlik, melyben meg-
annyi kérdésünk mellett a hálózat 
szempontjából fontos kulcsfajok, a há-
lózatot irányító, alakító folyamatok, 
környezeti hatások felfedése tartozik a 
fő célkitűzések közé.

BAJOMI BÁLINT

gyekben vannak a művelt területek, 
de ezek is még nagyon kis intenzi-
tással művelt földek, ami azt jelenti, 
hogy a műtrágya- és vegyszerfel-
használás nagyon kismértékű, ha 
egyáltalán van, illetve sokszor még 
kevésbé gépesített módon művelik 
ezeket a területeket. 
– Az uniós csatlakozás után milyen ve-
szélyek fenyegetik ezt a sokféleséget?
– Ez a kutatásunk egyik központi 
gondolata, kérdése. Románia 2007-
ben szintén az Európai Unió tagálla-
ma lett. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az uniós csatlakozás, 
illetve az unióban alkalmazott agrár-
politika sok esetben – erre főleg nyu-
gati példáink vannak, de látszik már 
ez a korábban csatlakozott közép-ke-
let-európai országok esetében is – el-
indíthat, illetve okozhat egy negatív 
biodiverzitás-változást, csökkenést, 
ami az intenzív gazdálkodásnak kö-
szönhető. Részben erre próbáljuk rá-
irányítani a figyelmet az ebből a ku-
tatásból készülő egyik publikációnk-
ban: helyi szinten intenzívebbé váló 
gazdálkodás, adott esetben magasabb 
vegyszer- vagy műtrágya-felhaszná-
lás, vagy akár tájhasználati változások 
miként veszélyeztetik a tradicionális 
agrártájakat és az ott lévő élővilágot, 
például a beporzó közösségeket.
– Konkrétan mit vizsgáltak a gye-
peken és a szántókon?
– Az ott lévő kultúra, kezelés és a 
körülötte lévő szűkebb léptékű táji 
heterogenitás, fás borítottság, illetve 
a topográfiai komplexitás, a nö-
vényzet hatásait a beporzó közössé-

is vadméhekkel kapcsolatos kutatá-
sok tervezésében, megvalósításában 
veszek részt.
– Erdély az egyik helyszín, ahol ku-
tatásokat végez. Ott mit vizsgálnak?
– 2012-ben volt egy kutatásunk, mely-
ben az Erdélyi-medence tradicionális 
művelésű agrártájain, különböző to-
pográfiai régiókban, különböző kul-
túrákkal vetett vagy különbözőkép-
pen művelt gyepeken és szántókon 
vizsgáltuk a beporzó rovarközössége-
ket, azaz vadméheket, háziméheket, 
zengőlegyeket. A kutatásunknak ket-
tős célja van: egyrészt szerettük volna 
megismerni ezt az ilyen szempontból 
még kevésbé kutatott régiót, feltárni 
fontos természeti értékeit a beporzók 
esetében, és megpróbálnánk ráirányí-
tani a figyelmet arra, hogy a tradicio-
nális művelésnek milyen nagy szerepe 
van ezen közösségek megtartásában. 
Másfelől pedig funkcionális kapcsola-
tokat is vizsgálunk a beporzók és az ál-
taluk látogatott növények között vi-
ráglátogatási hálózatok formájában.
– Mennyire változatos az élővilág 
egy ilyen tradicionális agrártájban?
– Nagyon. Sokkal kisebbek a táblák, 
főleg a magasabb topográfiai régi-
ókban, míg az alacsonyabb topográ-
fiájú régiókban nyíltabb a térszín, 
így nagyobbak lehetnek a területek. 
Emellett sokkal nagyobb arányban 
vannak jelen féltermészetes élőhe-
lyek. Itt a gyepek és a szántók mel-
lett erdőfoltok, erdőterületek is van-
nak, főleg a dombok tetején. A völ-

NapraforgómezQ (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Eucerea longiconius
(RAHMÉ NIKOLA FELVÉTELE)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Egy szitakötő épp kezdi „felnőtt”, imágó életszakaszát. Utolsó 
alkalommal csomagolta ki magát lárvabőréből, s már a szár-

nyait bontogatja. A szétgöngyölt hártyát feszíti ki a szárnyerek fel-
pumpálásával. Azokból szilárdul majd meg a merevítők remek 
hálózata, amelyet másik képünkön kész állapotban csodálhatunk 
meg. (Bár a faj más, de a szellemes konstrukció ugyanaz sokmillió 
éve, s egykor közel méteres méretben is.)
Sokan vagyunk, akik ilyet még nem láttunk. S vajon ki látta a kis 

légy ijesztő potrohát kunkorodni? Pedig itt röpköd kertjeinkben.  
Fedezzük fel életterünket! H. J. 

Scheich Klára (Mohács) 

– Nagy múltú érettségi – A Duna 

szabad strandján jöttem ki a vízbQl, 
és megcsillant valami elQttem 
a homokban, Azt hittem, hogy 

celofándarab, de nem: 
egy szitakötQ épp átváltozását 

fejezte be a parton. Bár rendszeres 
strandjáró vagyok, mégsem 

találkoztam soha így rovarral
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

Dr. Beregszászi Andrea
 (beregszaszi66@freemail.hu) – Amikor 

állnak a szárnyak - Egy szép májusi vasárnap 
fotóztam a Balaton-parton

Horváth Miklós (Butyka, 
hmika@vilaglex.hu) – Skorpiólégy bemutatója 
– Egy málnalevélen forgolódott elQttem, és 
szedegetett valami számomra láthatatlant. 
A fenyegetQnek t_nQ potroh nem tud csípni, 
teljesen ártalmatlan.
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A z iskolateremtő élete nehéz. 
Különösképpen azért, mert 
kezdetben az ember észre sem 

veszi, hogy éppen teremt, általában 
mások hívják fel a figyelmét erre, jó-
val a teremtést követően. Csányi Vil-
mos esetében is valahogy így tör-
ténhetett, és ráadásul ő nemcsak a 
hazai etológia megalapozásának 
érdekében tett sokat, hanem ott 
bábáskodott a kutyaetológia 
megszületésénél is, ami – mond-
hatjuk így magunk között, mert 
a külföldiek úgysem értik – igazi 
hungarikum. A múlt század 
’90-es éveiben egyáltalán nem 
volt magától értetődő a kutyák 
viselkedésének tanulmányozása, 
első, közlésre szánt eredménye-
ink előtt teljesen értetlenül álltak 
kritikusaink. 

„Biztos kiszagolta, hogy ho-
vá rejtették a jutalomfalatot” 
– szólt az egyik bírálat, és rög-
tön kiderült, hogy az illető 
nem sokat tud a kutyákról. 
Nagyon küzdelmes idősza-
kon vagyunk túl, mire elér-
tük, hogy a legrangosabb tu-
dományos folyóiratok is szíve-
sen adnak helyt a kutya visel-
kedésével és elmeműködésével 
foglalkozó tanulmányoknak. 
Ma már nemcsak a világ szá-
mos egyetemén működik a 
mi Családi Kutya Progra-
munkhoz hasonló kutató-
csoport, hanem a kutatási 
terület is olyan széles, hogy 
alig lehet lépést tartani az új 
eredmények és felfedezések 
megjelenésével.

C S Á N Y I  V I L M O S  8 0  É V E S

Az iskolateremtőénél csak a tanítvá-
nyok dolga nehezebb, hiszen senki 
nem akar iskolaromboló lenni. Persze 
lehet abban bízni, hogy az iskola alap-
jai szilárdak, de az evolúció tanában 
gyakorlott biológus tudja, hogy ez 

nem feltétlenül előny. A túl szilárd alap 
sokszor épp az új kihívásokhoz való al-
kalmazkodást teszi nehézzé, így a jó is-
kola valójában nem szilárd alapokra, 
hanem rugalmas keretekre épül. Sze-
rintem a mi iskolánk ilyen, illetve ilyen 
Csányi Vilmos kutyaakadémiája. 

A legfőbb szempon-
tunk az, hogy az eto-
lógia tudományos esz-
köztárával minél job-
ban megismerjük a 
minket körülvevő vi-
lágot, beleértve saját 
magunkat is, és talán 
ezáltal az életünket egy 
kicsit élhetőbbé te-
gyük. 

A második szempont 
pedig valahogy úgy 
szól, hogy ha egy kísér-
letnek már tudjuk az 
eredményét, akkor nem 
biztos, hogy érdemes el-
végezni. Valljuk be, a 
valóságban néha akkor 
is meg kell csinálni. De a 
tudomány igazi éltető 
ereje az újdonságok ku-
tatása, mind elméletben, 
mind a gyakorlatban. 
Arra menni, ahol még 
senki sem járt, felfedez-
ni egy új világot, észre-
venni a benőtt ösvénye-
ket, vagy megjósolni  
merre van India, és köz-
ben felfedezni Amerikát 
is. Épp így kerülnek e 
kutyás könyvbe a csecse-
mők és macskák mellé a 
robotok is. Ma már nem 

Csányi Vilmos nyolcvanadik születésnapjára kollégái 

egy	 kötetet	 állítottak	 össze.	 Tizennégy	 szerzW,	 vala-
mennyien	 etológusok,	 közelebbrWl	 vagy	 távolabbról	 a	
professzor	 	 tanítványai	 húsz	 vagy	 inkább	még	 több	 év	
kutyaetológiai	kutatásainak	egyfajta	különleges	össze-

foglalóját	nyújtják	a	kötetben.	

KUTYAAKADÉMIA

FORRÁS: DOGBIDIENCECOLLEGE.COM
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írását, amíg rá nem jött, hogy mi 
okozhatta az eltérést. A kanadai ku-
tatók a jutalomfalatot egy eszköz se-
gítségével mozgatták a rejtekhelyek 
között, míg a mi esetünkben, és a 
csecsemőkkel végzett tesztek eseté-
ben is, a kísérletvezető végezte a rej-
tést. Vajon pusztán ez a lényegte-
lennek tűnő különbség okozta a 
hiba megjelenését, illetve eltűné-
sét? Némi bizonytalan fejvakarás 
után kerítettünk egy újabb kutya-
csapatot és megismételtük a kísér-
letet a kanadaiakhoz hasonló mód-
szerrel. A rejtést immár nem Ág-
nes végezte, hanem egy madzag 
segítségével mozgattuk a labdát a 
rejtekhelyek között. És láss csodát 
– a magyar kutyák is megokosod-
tak és alig hibáztak, amikor az új 
helyen kellett keresni a labdát. In-
nen már csak egy lépés vezetett a 

meglepő felfedezéshez: a csecse-
mők sem hibáznak, ha nem ember 
rejti el a keresendő tárgyat! Bármi-
lyen valószínűtlen is, a kutyák se-
gítettek egy több tíz éves pszicho-
lógiai jelenség megértésében. 

Bár a felfedezés története így 
esett meg, mégsem ez a hivatalos 
tudományos verzió! Ennek pedig 
az az egyszerű oka, hogy azóta si-
került a jelenséget egy tágabb tu-
dományos keretben elhelyezni, 
amely szerint a kutyák és a csecse-
mők esetében is nagyon fontos, 
hogy érzékenyek legyenek a má-
sok által nyújtott kommunikációs 
jelzésekre, mert így hatékonyab-
ban sajátítanak el olyan tudást, 
amelyet maguktól nem tudnának 
megszerezni. A rejtély megoldásán 

újdonság, ha egy kutya kötődési vi-
selkedését elemezzük, de vajon mitől 
függ, hogy „kéri-e” a kutya, hogy 
egy robot segítsen neki – no, erre a 
kérdésre még nem tudjuk a választ.

Persze van egy harmadik szempont 
is. Ha szerencsénk volt a felfedezés-
sel, akkor érdemes azon igyekezni, 
hogy új ismereteinket a régiek fé-
nyében rendszerezzük. Erre kiváló 
példa az úgynevezett A-nem-B hiba 
kutatásának esete. A jelenséghez 
kapcsolódó letisztult tudományos 
értelmezést az olvasó megtalálja a 
kötetben Topál József fejezetében. A 
felfedezés valódi története azonban 
kimaradt a leírásból. 

2006 körül Topál József Erdőhegyi 
Ágnes biológus hallgatóval azt ku-
tatta, hogy a kutyák hogyan teljesí-
tenek olyan helyzetekben, amelyek-
ben a kísérletvezető két vagy három 
virágcserép közül az egyikbe elrejt 
egy jutalomfalatot vagy egy labdát, 
amit azután a kutyák megkereshet-
nek. Ezek az úgynevezett tárgyál-
landóságra vonatkozó elmebeli ké-
pességet tesztelő feladatok régóta jól 
ismertek voltak a szakirodalomban. 
Mindenki ismerte azt a jelenséget is, 
hogy a 10-12 hónapos csecsemők az 
ilyen kísérletek során egy jellegzetes 
hibát vétenek keresés közben: ha a 
kísérletvezető egymás után három-
szor ugyanoda (A rejtekhely) rejt el 
egy tárgyat, majd a negyedik alka-
lommal egy másik rejtekhelyre (B 
rejtekhely), a csecsemők ez alkalom-
mal is az előző (A) helyen keresnek. 
Választásuk azért is nagyon furcsa, 
mert jól láthatóan figyelik a rejtést, 
és szemükkel végig követik a kísér-
letvezető minden mozdulatát – majd 
mégis az üres helyen kutatnak (ezt a 
jelenséget nevezik A-nem-B hibá-
nak). A kutyákról viszont köztudott 
volt, hogy hasonló helyzetben nem 
követik el ezt a hibát. Csakhogy a 
mi esetünkben az történt, hogy bár-
hogy próbálta elrejteni Ágnes a ku-
tyák előtt a céltárgyat, azok rendsze-
resen hibáztak, épp úgy, mint a cse-
csemők. Ilyenkor az ember arra 
gondol, hogy a „hiba a mi kutyáink-
ban lehet”, mivel az eredeti kísérlete-
ket a ’90-as években végezték Ka-
nadában. Topál József azonban ma-
kacs, felfedező típusú kutató, aki ad-
dig-addig nézegette a kutyákon és a 
csecsemőkön végzett kísérletek le-

(GÓZON ÁKOS FELVÉTELE)



946   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/30

mint 25 évig pihentek, mire tudo-
mányos kísérletek formájában élet-
re keltek. 

A könyv azt is bemutatja, hogy aki 
szereti a kutyákat, vagy éppen azt 
tervezi, hogy szeretni fogja őket 
(vagy Őt), az a kutyák megismerésén 
keresztül felfedezheti az emberi visel-
kedés különlegességeit. 

És végül néhány szó a könyv alanyá-
ról, a kutyáról. A szerzők nem telje-
sen értenek egyet abban, mi is a ku-
tya. Ez persze sokszor szubjektív 
megfontolásokon alapszik, eltérő ta-
pasztalatokon, mert például vannak 
köztünk olyanok, akiknek sohasem 
volt kutyájuk, míg mások kutya nél-
kül nem is tudnak létezni. A kutya 
mibenlétének tisztázása azonban el-
sősorban a tudományos megközelítés 
miatt fontos, mert a felfogásunk – 
szakszerűen fogalmazva a tudomá-
nyos modellünk – részben meghatá-
rozza, milyen módszertani megköze-
lítést alkalmazunk a kutatásban. 

Nem lévén kutyagazda, én most 
arra hajlok, hogy a kutya az ember 
barátja, amolyan részben egyen-

rangú társféle, aki minden más ál-
latfaj képviselőjével szemben a leg-
közelebb képes férkőzni az ember 
lelkéhez. 

Egy szó, mint száz, köszönet Csányi 
Vilmosnak, hogy Bukfencre lelve (újra) 
elindította a kutyaetológiát, valamint a 
gazdáknak és kutyáiknak, amiért segí-
tettek abban, hogy a sok fiatal és bohó 
kutatópalánta álmai valósággá váltak, 
és valósággá válnak ma is…

MIKLÓSI ÁDÁM

túl az eredmények arra is rámutat-
tak, hogy sok közös vonás van a 
kutyák és a csecsemők elmeműkö-
désében, ha egy felnőtt tanítási 
helyzetbe vonja őket.

A kötet a régebbi múltba is bete-
kintést ad, bemutatva, hogyan kelet-
keznek az új tudományos gondola-
tok, illetve hogy sokszor mennyi 
kitartás kell egy-egy projekt meg-
valósításához. A tanszék, illetve ak-
koriban még Magatartásgenetikai 
Laboratórium első kutyája különle-
ges megfigyelésekre és kísérletekre 
ragadtatta az akkor éppen végzős 
Dóka Antalt és témavezetőjét, Csá-
nyi Vilmost. Az akkori ötletek több 

ÉT-ETOLÓGIA

A különleges papagájagy

Néhány papagáj bámulatos pontossággal 
tanul meg akár több száz szót és kifeje-
zést. Egy újonnan azonosított agyi 
struktúra megmagyarázhatja, hogyan 
képesek erre. 

A jó hangutánzó madárfajok agyában 
van egy mag, amely az éneklés és ének-
tanulás során szinkronizálódó idegsej-
tekből áll. De a különböző kutatások 

más-más méretűnek írják le ezt a magot. 
Egy új vizsgálat úgy találta, hogy a mag 
mérete és felépítése összefügg az imitáló 
képességgel. A jól imitáló papagájfajok és 
a rosszabb képességű énekesmadarak, 
kolibrik agyi magja ugyanis jelentősen 
különbözik: előbbiek énekrendszere egy 
másik énekrendszer része. Az énekesma-
darak és kolibrik agyi magvához hason-
ló magot egy héj veszi körül, hasonlóan 
az M&M cukor színes mázához. Ez csak 
a papagájok agyára jellemző, viszont 
már a kea, egy új-zélandi, nagytermetű 
és viszonylag rossz utánzóképességű pa-
pagáj agyában is megtalálható, ami azt 
jelenti, hogy legalább 29 millió évvel ez-
előtt megjelent. Minél vastagabb a héj, 
annál jobb hangutánzó képességgel jár 
együtt, tehát valószínűleg a bonyolult 
vokális imitációt teszi lehetővé. A termé-
szetben ennek a szaporodásban, vészjel-
zésekben, területvédelemben és az egye-
dek azonosításában, helyi nyelvjárások 
kialakulásában van szerepe. Feltehetően 
úgy alakult ki, hogy az eredeti mag 
megduplázódott, majd új funkciót ka-
pott. A kutatók abban bíznak, hogy ha 
ez valóban így van, akkor a papagájok 
vokális imitációjáért felelős agyi mag to-
vábbi tanulmányozása bizonyos emberi 
agyi struktúrák kialakulását is megma-
gyarázhatja. 

Kubinyi EniKő

Csányi Vilmos és Janka kutya
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Franz Conrad von Hötzendorf 
(1852–1925) osztrák tiszti és hi-
vatalnoki családból származott; 

dédapjának 1815-ben I. Ferenc osztrák 
császár adományozott nemesi rangot. 
A von Hötzendorf név pedig nagy-
anyai ágon öröklődött. Apja katona-
tisztként részt vett a Napóleon elleni 
Népek csatájában, valamint az 1848-as 
bécsi forradalom leverésében. Anyja, 
Barbara von Hötzendorf 
bécsi festő-művészcsalád le-
ánya volt, aki 32 évvel volt 
fiatalabb férjénél. 

Szociáldarwinizmus 
Conradra nagy hatással volt 
apja természettudományok 
iránti rajongása. A termé-
szet törvényeit sokkal fon-
tosabbnak és meghatáro-
zóbbnak tartotta, mint a 
vallási beállítottságot. A 
szociáldarwinizmus elszánt 
képviselője lett, amely meg-
határozta a monarchiára 
vonatkozó elképzeléseit is.   

Gyermekkorát Bécsben 
töltötte, 11 éves koráig ott 
is járt iskolába, majd apja 
kívánságára katonai pályá-
ra lépett: 1863-ban felvet-
ték a hainburgi kadétiskolába. 1867-
től a bécsújhelyi Mária Terézia Kato-
nai Akadémia, majd a Hadi Akadémia 
hallgatója volt. Vezérkari tanulmányait 
1876-ban fejezte be hadnagyként. 
1878-ban részt vett a monarchia 
bosznia-hercegovinai okkupációjá-
ban, 1879-ben pedig a novi pazari 
Szandzsákba való bevonulásban, 
majd 1882-ben a dél-dalmáciai felkelé-
sek leverésében. 

1883–1887 között Galíciában szolgált 
törzskari főnökként. Ott házasodott 
össze első feleségével, Vilma von le 

Beauval, akitől négy fiúgyermeke szü-
letett. (Valamennyien a katonai pályát 
választották.) 1887-ben a család vissza-
tért Bécsbe, ahol von Hötzendorf ele-
inte az operatív és különleges vezérkari 
főnökség irodáját vezette, majd 1892-
ig a Császári és Királyi Hadiakadémi-
án harcászati taktikát oktatott. 1892-
ben zászlóalj-parancsnokként Olmütz-
be helyezték. Ekkor kapta meg ezrede-

si kinevezését. 1895–1899 között 
Krakkóban szolgált, majd Triesztbe 
vezényelték az olasz dokkmunkások 
felkelésének leverésére. Ekkor szembe-
sült az olaszok Trentinóra és Triesztre 
vonatkozó igényével. Az 1903-ban altá-
bornaggyá kinevezett von Hötzendorf 
akkortól már az Olaszország elleni há-
borúra készült.

Conrad von Hötzendorf határozott, 
háborút sürgető fellépése sokakat meg-
győzött az osztrák vezérkarban. 1906-
ban vezérkari főnök lett. Előléptetését 
befolyásolta, hogy gondolkodásmódja 

közel állt a trónörökös, Ferenc Ferdi-
nánd háborús elképzeléseihez, aki hű 
embereit akarta kulcspozícióba helyez-
tetni. Conrad Ferenc Józsefet is igyeke-
zett a háború irányába terelni. 

Conrad, a „császár sólyma” preventív 
háborús elképzeléseit 1907 decemberé-
ben készült emlékiratában fejtette ki. 
Bosznia és Hercegovina osztrák–ma-
gyar annektálását 1908. október 6-án 

jelentették be: a monarchia és 
Szerbia viszonya a katonai 
összeütközésig kiéleződött. 
Conrad elérkezettnek látta az 
időt a háborúra: „Aehrenthal 
báró osztotta nézetemet, hogy a 
konfliktust Szerbiával háborús 
döntésig kell vinni, mert 2–4 év 
múlva Oroszország és Olaszor-
szág képes lesz a szerbek mellé 
állni, s így akkor egyszerre kerü-
lünk háborúba Oroszország és 
Olaszország ellen, valamint a 
Balkánon, amely minden körül-
mények között elkerülendő”. 

Valójában gróf Aehrental 
külügyminiszter – Ferenc 
Ferdinánd kedvenc eszméjét 
felkarolva – a három császár 
(porosz, osztrák, orosz) szö-
vetségének felelevenítését ter-
vezgette, s nem akarta élezni a 

viszonyt Oroszországgal. 
Ferenc József a háborút sürgető meg-

nyilvánulásai és Alfred Redl ezredes 
kémkedésének eltitkolásában való rész-
vétele miatt kétszer is leváltotta vezér-
kari főnöki tisztéből, de 1912-ben visz-
szahelyezte pozíciójába. Ezután a mo-
narchia egyik legnagyobb hatalmú 
személyisége lett.

Conrad igyekezett a monarchiát 
olyan modern hatalommá alakítani, 
amely az Oszmán Birodalom felbom-
lásakor majd részt kaphat európai terü-
leteinek bekebelezésében. Ferenc Fer-

CONRAD , 	 A 	MONARCH IA 	 VEZÉRKAR I 	 FVNÖKE	

A CSÁSZÁR SÓLYMA
Franz	Conrad	von	Hötzendorf	grófot	csak	Conradként	emlegették,	mert	vezérkari	fWnökként	nemesi	
elWnevét	nem	használta.	Az	elsW	világháború	elWtt	többször	javasolta	az	Olaszország	és	Szerbia	elleni	
preventív	háborút,	s	meghatározó	szerepe	volt	az	elsW	világháború	kirobbanásához	vezetW	júliusi	vál-
ságban.	Sokan	a	világháború	legjobb	stratégájának	tartották,	az	utókor	azonban	jóval	kritikusabban	

ítéli	meg	tevékenységét.

Conrad von Hötzendorf
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és támadni kell, bár tisztában volt a 
kockázatokkal is. Szűk körben így fo-
galmazott: a háborút „1908–1909-ben 
nyílt kártyákkal is meg lehetett volna ját-
szani; 1912–1913-ban is voltak sanszai a 
játéknak, most viszont ez egy va banque”. 
Az uralkodó, Leopold von Berchtold 
külügyminiszter és Conrad katonai 
akcióra gondolt, de szükségesnek tar-
tották a vizsgálatot és a németek támo-
gatásának megszerzését.

Berlinben arra számítottak, hogy a 
merénylők elleni gyors megtorlással a 
konfliktus lokalizálható és elkerülhető 
az európai háború. Ausztria–Magyar-
ország energikus támogatása esetén 
Oroszország nem siet Szerbia segítsé-
gére, másrészt Nagy-Britannia és 
Franciaország nem kezd háborút Szer-
bia miatt, hanem féken tartja Oroszor-
szágot. Berlinben elvben el kívánták 
kerülni a nagyobb háborút, de nem 
zárták ki bekövetkeztének lehetőségét 
sem. Az európai nagyhatalmak ellen-
séges szövetségi rendszerekbe tömörü-
lése a júliusi válság idején azonban fel-
tartóztathatatlanul világháborúba tor-
kollt. Miután a német kormány bele-
egyezett a Szerbia elleni akcióba, 
Bécsben a háború mellett döntöttek.

Amikor Oroszország is belépett a 
háborúba, a monarchia csapatainak 
nagy részét Galíciába kellett áthelyez-
nie az orosz támadás kivédésére. 
Ezért kudarcot vallott Conradnak 
Szerbia azonnali lerohanására irányu-
ló terve; az ellenséges déli szomszédot 
csak 1915 végére német és bolgár segít-
séggel sikerült legyűrni.

1914. augusztus 23-án a monarchia 
támadást indított a galíciai határnál. 
Szeptember 11-ig a balszárnyon győ-
zelmeket aratott, a jobbszárnyon 
azonban hatalmas vereséget szenve-
dett, s vissza kellett vonulnia a Du-
najec és az Északkeleti-Kárpátok 
vonala mögé, feladva Bukovinát és 
Galícia felét, hátrahagyva a körül-
zárt PrzemyĞl erődjét. A monarchia 
az északkeleti hadszíntéren az októ-
beri–decemberi védekező harcokban 
az év végéig 800 000 főt vesztett. 
Conrad vezérezredesként azt is elle-
nezte, hogy karácsony napján fegy-
verszünet legyen. De az osztrák–ma-
gyar haderő kevés volt Oroszország 
legyőzéséhez, sőt már a háború első 
hónapjaiban is csak a német támoga-
tás mentette meg az összeomlástól. 
Conrad azonban nem békélt meg 

dinánd nézeteit osztva támogatta a 
magyarok hatalmi pozícióinak csök-
kentését. Conrad Szerbiának a 
Habsburg Birodalomba való beol-
vasztásával olyan trializmusban gon-
dolkodott, amelynek lényege a szláv 
népesség számának növelése, mint-
egy „elősegítve” a birodalmon belü-
li nemzetiségek egyensúlyát a belső 
rend megteremtésében.

1912-ben a balkáni államok Törökor-
szág elleni szövetkezése és háborúja 
kapcsán ezt mondta: „A növekvő nagy-
szerb és szláv propaganda miatt a tartha-
tatlan belpolitikai helyzet évről évre még 
rosszabb lesz. Az egyetlen menekvés: azon-
nali támadó fellépés Szerbia ellen és a szá-
vai királyság okkupálása”. Az 1913. októ-
ber 3-i közös minisztertanácson ő kép-
viselte leghatározottabban Szerbia be-
kebelezésének gondolatát. Úgy vélte: 
„Szerbia vagy lojálisan egészen hozzánk 
csatlakozik olyan módon, mint ahogy pél-
dául Bajorország a Német Birodalomhoz, 
vagy nyílt ellenségeskedést kell létrehoz-
ni, amelyre a legalkalmasabb pillanat 
adott”. Tisza István magyar minisz-
terelnök ellenezte Szerbia bekebele-
zésének conradi tervét, „mert a dolog 
gyakorlatilag lehetetlen és egész Európát 
Szerbia oldalára állítaná”.

Az	elsW	világháborúban
1914 nyarán Conrad a szarajevói me-
rényletben közvetlen alkalmat látott 
Szerbia megtámadására: „Ez Szerbia 
hadüzenete Ausztria–Magyarországnak, s 
erre csak háborúval lehet válaszolni” – 
mondta. Szerinte azonnal mozgósítani 

Németországgal; úgy vélte, hogy Né-
metország Ausztriát csak eszközként 
használja hatalmi törekvéseiben. 

Conrad Oroszország legyőzésére té-
li hadjáratot tervezett a Kárpátok he-
gyei között. A közvetlen cél PrzemyĞl 
felmentése volt. A hadjárat tervét Ti-
sza István is támogatta. A kárpáti csata 
a Bukovinától Gorlicéig húzódó arc-
vonalon 1915. január 22-én kezdődött, 
s április végéig tartott. A katonákat 
minden eredmény nélkül hajszolták 
újabb és újabb rohamokra, miközben 
naponta ezrével fagytak meg. 
PrzemyĞl védői a bekerítésben és a ki-
éheztetés miatt végül 1915. március 
22-én adták meg magukat, miután 
Conrad lemondott felmentésükről; 
csak ott 120 ezer ember esett orosz 
fogságba. A csapatok a kárpáti csatá-
ban 1915. január 1-től április végéig kö-
zel 300 000 főt veszítettek.

Megszállás és rivalizálás
1915. május 2-án a németekkel közösen 
végrehajtott offenzíva Gorlice falunál 
áttörte a frontot, noha a központi hatal-
mak 1,3 millió katonájával szemben 1,8 
millió orosz katona állt. Július 3-án 
visszafoglalták PrzemyĞlt, 22-én Lem-
berget, augusztus 25-én pedig Breszt-
Litovszkot. A monarchia vesztesége 
félmillió fő volt. Az Oroszországtól el-
foglalt lengyel terület zöme a német 
megszállási övezetbe került, de Galícia 
délkeleti része 4,5 millió lakossal a mo-
narchia megszállási övezete lett. 

A megszállt lengyel területek köz-
igazgatási megoszlása kezdettől a két 
hadvezetés rivalizálásának tárgya lett. 
1915-ben több elképzelés is született 

Mackensen 

tábornok

Károly még fQhercegként Conraddal
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Lengyelország hovatartozásáról, s leg-
inkább az „ausztro-lengyel” megoldás 
érvényesült, vagyis Lengyelországnak 
a monarchiához való csatolása. Német-
ország azonban 1916 áprilisában meg-
változtatta álláspontját, s egy autonóm 
Lengyelország létesítését szorgalmazta. 
A két szövetséges 1916. november 5-én 
közös nyilatkozatot adott ki a Lengyel 
Királyság megalakításáról, de 1917 ele-
jén a német kormány már kizárólagos 
jogokat követelt magának a „meghódí-
tott Lengyelországban”.

A veszteségek ellenére Conrad to-
vábbra is kitartott a monarchia hábo-
rús célkitűzései mellett, s támogatta a 
Balkánon elfoglalt területek annektá-
lását. Az antantot teljesen ki akarta szo-
rítani a Balkánról, ehhez azonban a né-
met vezérkar nem járult hozzá, mert 
ők a nyugati fronton készültek offen-
zívára, s ehhez minden katonai erőre 
szükségük volt. 1916. február 21-én 
megindították nagy erejű támadásu-
kat Verdun elfoglalására.

1916 őszén a monarchiát ismét a né-
met haderők mentették meg a katonai 
összeomlástól. A német csapatok elzár-
ták az oroszok és románok útját, de 
már a 7–9. isonzói csatákban is (1916. 
szeptember–november) jelentős erőkkel 
vettek részt. Mackensen német hadse-
rege Bulgáriából támadta a románokat, 
s az év végéig Románia nagy részét el-
foglalták, amelynek katonai kormány-
zója von Mackensen tábornok lett. A 
támogatás fejében azonban a Monar-
chia hadseregének vezetése fokozato-
san elveszítette önállóságát és a német 
vezérkar irányítása alá került.

1916. szeptember 6-án megállapodást 
kötöttek a monarchiával, amelyet az-
után a másik két szövetséges is tudo-
másul vett: „A jövőbeni bolgár–né-
met–osztrák–magyar–török hadművele-
tek egységes vezetésének biztosításáért 
Őfelsége a német császár átveszi a köz-
ponti hatalmak és szövetségesek hadmű-
veleteinek fővezérletét”. A német had-
vezetés élére Hindenburg és 
Ludendorff került, de Conrad meg-
próbálta megtartani önállóságát.

Ferenc József császár halála után, 
1916. november 21-én I. Károly császár 
(IV. Károly néven magyar király) lett 
az új uralkodó, aki fő céljának a hábo-
rúból való kilépést tartotta, s titkos tár-
gyalásokat kezdeményezett az antant-
tal a különbéke érdekében. Conrad ag-
resszivitása ezzel éles ellentétben állt. A 

katonai és politikai nézeteltérés súlyos 
személyi ellentéthez vezetett. Conrad 
vezérezredest Frigyes főherceg, a had-
erő főparancsnoka névleges alárendelt-
ségébe helyezték, bár 1916. november 
25-én tábornaggyá léptették elő. 
Conrad meggyőződésében komoly el-
lenfelekre talált a magyar vezetésben 
(például Tisza István személyében), 
amely kimondottan ellenezte az erő-
szakon alapuló annexiót, mivel ez a po-
litika a birodalmon belüli súlyos ellen-
tétekhez, illetve a háborút követően el-
fogadhatatlan békefeltételekhez vezet-
het. Conrad hevesen ellenezte a 
nemzetállami törekvéseket. Elképzelé-
sei azonban nem vezettek sikerre, mi-
vel a Monarchia sem katonailag, sem 
politikailag nem tudta hegemóniáját 
megtartani. Nagyratörő tervei nem 

álltak összhangban a rendelkezésre álló 
eszközökkel. 

Időközben – felesége korai halálát kö-
vetően – a vallási meggyőződést eluta-
sító von Hötzendorf az osztrák törvé-
nyek kikerülésével 1915-ben újranő-
sült. Elvette Virginia Reininghaust, 
aki korábban egy osztrák iparmágnás 
felesége volt. Frigyükre csak úgy ke-
rülhetett sor, hogy a menyasszonyt egy 
magyar főtiszt, Szigetváry Kárász Er-
nő altábornagy örökbe fogadta. A ma-
gyar házasságjog egyszerűbb szabályait 
figyelembe véve sikerült törvényes eskü-
vőt tartaniuk. Házasságukat gyermekei 
és a katolikus Ausztria főúri körei elfo-
gadhatatlannak tartották. Conradot 
gúnyosan csak „az 55 éves ifjú vőle-
gényként” emlegették.

I. Károly sürgette a háborúból való 

kilépést, amely von Hötzendorf kato-
nai karrierjének végét is jelentette. 
1917-ben kitüntették a Mária Teré-
zia-rend Tiszti Nagykeresztjével. 
1918-ban lemondott a bécsi Császári 
Testőrség parancsnoki tisztségéről, s 
visszavonultan élt Bécsben, majd 
Innsbruckban. Főleg emlékiratainak 
megírásával foglalkozott, amikor 
1925-ben visszatérő epeproblémáival 
küszködve elhunyt.

Conrad ugyanazon az úton haladt, 
amelyet Metternich kancellár már száz 
évvel korábban kijelölt. Számára is csak 
az „államrezon” (az összbirodalmi ér-
dek) volt az egyedüli mértékadó szem-
pont; a birodalom nemzeteinek akara-
ta nem számított. Metternichhez ha-
sonlóan nem társadalmi, gazdasági 
vagy gyarmati problémákat akart 

megoldani, hanem a terjeszkedéssel az 
állam hatalmát akarta növelni. Sok 
kortársához hasonlóan nem érzékelte, 
hogy más országok bekebelezése az 
érintett népek akarata ellenére – éppen 
akkor, amikor a korszellem a nemzeti 
önrendelkezésről szólt –, nem erősíti, 
hanem gyengíti az államhatalmat. 
Ausztria-központú gondolkodása mi-
att nem mérhette fel a nemzeti füg-
getlenségükért küzdő, szélsőségesen 
nacionalista balkáni népekben ébredő 
ellenszenv következményeit. Gyak-
ran javasolt irreálisan nagyszabású 
haditerveket figyelmen kívül hagyva 
a terep- és időjárási viszonyokat, s ha-
talmas emberveszteségekkel járó of-
fenzívákat szorgalmazott.

NÉMETH ISTVÁN 

Halottak a gorlicei csata után
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kozóan alakultak ki. Ahhoz azonban, 
hogy megértsük a vita kibontakozásá-
nak, az érvek és ellenérvek okait, elen-
gedhetetlen, hogy nagyjából tisztában 
legyünk az őssejt fogalmával, fajtáival, 
kinyeréseinek lehetőségeivel. 

Az őssejt (SC) általánosan olyan sej-
tet jelöl, mely még nem specializáló-
dott végleg, és aszimmetrikusan osz-
tódása révén egy önmagához hasonló 
utódsejtet, valamint egy fejlődésében 
már korlátozottabb, elkötelezettebb 

AZ	VSSEJTKUTATÁS	
ETIKAI	PROBLÉMÁIRÓL

Az	Wssejtek	 izolálási	és	 felhasználási	 lehe-
tWségeinek	feltérképezése	mind	a	mai	napig	
az	orvosbiológia	egyik	 legkiemeltebb	kuta-
tási	 területének	 számít.	 A	 világon	 évente	
több	 száz	 tanulmány,	 cikk,	 esszé	 születik,	
melyek	 bemutatni	 igyekeznek	 a	 napjaink-
ban	 már	 lehetséges	 felhasználási	 módok	
mellett	a	potenciális	felhasználás	egyre	tá-

guló	perspektíváját	is.

Népszerűségét elsősorban an-
nak köszönheti, hogy a kuta-
tók sokrétű terápiás módszer-

ként tekintenek rá. Lehetőséget kínál 
például laboratóriumi körülmények 
között inzulintermelő szigetsejtek elő-
állítására, így a módszerrel elkerülhe-
tővé válhat a napi injekciós inzulinke-
zelés a cukorbetegség bizonyos fajtái-
ban szenvedő betegeknél. Másik fel-
használási lehetőség lehet akár 
szívinfarktuson átesetteknél – őssejte-
ket juttatva a célterületre – a károso-
dott szívizom regenerálása. De olyan, 
ma korlátozottan vagy egyáltalán 
nem kezelhető betegségek, mint az 
Alzheimer- és Parkinson-kór, vagy 
egyes izomsorvadások esetén is az ős-
sejt-terápiát tekintik jövőbeli megol-
dásnak. További felhasználási mód-
ként kínálkozik olyan szövetek, szer-
vek létrehozása, melyek transzplantá-
ció után átveszik a hibásan működő 
szövet vagy szerv működését. 

Az őssejtkutatás népszerűségének 
másik oka az, hogy minden társadal-
mi elemét tekintve (üzleti lehetőségek-
től a vallási meggyőződésekig) renge-
teg etikai kérdést vet fel. A legheve-
sebb viták, legnagyobb ellentmondá-
sok azonban mégis az őssejtek 
eredetére és felhasználási céljára vonat-
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sejtet hoz létre. Az őssejteket aszerint 
csoportosítjuk, hogy potenciálisan 
hányféle szövet kialakítására képe-
sek. Így beszélhetünk totipotens, 
pluripotens, multipotens és unipotens 
típusokról.  

A totipotens sejtnek tekintjük tulaj-
donképpen a megtermékenyített pe-
tesejtet, azaz a zigótát (az embrioná-
lis fejlődés harmadik napjáig), amely 
az összes szövetféleség és szerv létre-
hozására képes. A zigóta továbbfej-
lődésének eredményeként létrejövő 
morula (alakjáról elnevezve szeder-

csíra) állapot még szintén totipotens 
sejtek halmaza, melynek kialakulása 
nagyjából a negyedik és ötödik nap-
ra tehető. 

Az ötödik és hetedik nap között a 
morula állapotot követően a fejlődés el-
ér a blasztula majd a gasztrula stádiu-
mig. Ez esetben már pluripotens típusú 
sejteket találunk. Ezeket nevezzük 
embrionális őssejteknek, melyek már 
nem képesek a majdani embrión kívüli, 
de ahhoz szorosan kötődő extraembri-
onális szöveteket létrehozni, melyek a 
szervezetet a méhen belüli fejlődés so-
rán táplálják, és melyek létrehozására a 
totipotens sejtek még képesek. Azon-
ban alkalmasak ivarsejtek és mindhá-
rom csíralemez sejtjeinek kialakítására, 
melyekből később a szervezet minden 
szövetének fejlődése megindul. 

A multipotens, vagy fel-
nőtt őssejtek egy adott 
sejtvonal fejlődési irányába 
egyre elkötelezettebbekké 
válnak. Ezen sejttípus a 
felnőtt emberi szervezet 
számos szövetében megta-
lálható, azonban potenciál-
ja a többi őssejtípushoz ké-
pest rendkívül beszűkült. 
Például a hematopoetikus 
őssejtek (progenitor sejte-
ken keresztül) kizárólag 
vérsejtekké alakulhatnak.

Nyilvánvaló, hogy terápiás szem-
pontból a legoptimálisabb őssejtípus 
az, melynek lehetőségei a legtágab-
bak. Hiszen – a fentiek értelmében – 
egy őssejt minél elkötelezettebb egy 
fejlődési vonal irányában haladni, an-
nál kevesebb szövettípus alakulhat ki 
belőle. A legkedvezőbb módszer tehát 
az, ha a valamilyen betegség folytán 
sérült szövetek regenerálását olyan 
sejttípussal végezhetjük, melynek dif-
ferenciálódása egyik irányban sem 
akadályozott, nem emelve gátat ezzel 
a sikeres kezelésnek. 

A vallási és etikai problémák ott 
kezdődnek, mikor szóba kerülnek az 
őssejtek kinyerési forrásainak lehető-
ségei és módszerei. Az optimális 
őssejttípus választás tehát a pluripotens, 
azaz embrionális őssejt. Ezen sejtek a 

fentebb már említett blasztula álla-
potban már megtalálhatóak az úgy-
nevezett embriócsomóban, melyből 
később az embrió fejlődése elindul. A 
pluripotens őssejtek kinyerése ezen 
korai stádiumból csak úgy kivitelez-
hető, ha véget vetünk a további fejlő-
désnek és elpusztítjuk a blasztulát. 

Embrionális őssejt forrása lehet pél-
dául megtermékenyítés művelete so-
rán fel nem használt embriók, vagy 
kutatási célra adományozott embriók 
sejttenyészete. Attól függetlenül, 
hogy ezek eltérő módokon kerültek a 
kutatók asztalára, megközelíthető a 
fentebb említett etikai nézőpontból, 
miszerint lehet-e egyáltalán ilyen jel-
legű kutatásokat végezni olyan sejte-
ken, melyek magukban hordozzák 
egy ember kialakulásának biológiai 
lehetőségét. 

Kellermayer Miklós, a pécsi egye-
tem professzora így nyilatkozott erről 
a katolikus Új Ember című folyóirat-
ban: „Minden ember élete egyetlen sejttel, 
a megtermékenyített petesejttel, a zigótá-
val kezdődik. Az embert ettől az egyetlen-
sejt-fázisától már személynek kell tekinte-
nünk. Az emberi élet kioltása, történjék 
bármikor is, gyilkosság!” Akadnak 
azonban olyanok, akik nem értenek 
egyet ezzel az elvvel. Az érveik között 
például olyanokat találhatunk, hogy 
„egy orvostanhallgatót – potenciális orvost 
– nem illetik meg az orvos jogai, ahogy egy 
makk sem élvez olyan védelmet, mint egy 
kifejlődött tölgyfa” (Loewy, 1996). De 
ha ezeket az érveket abból a szem-
pontból vizsgáljuk, hogy egykoron 
mindenki csak egy ilyesfajta kifejlő-
dési lehetőségben létezett, nehéz az in-
tellektualitás és logika talaján állva 
igazságot szolgáltatni a vitában, hi-
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szen a potencialitás elvében említett 
védelem nélkül ma nem élhetnénk. 

Ha azonban elfogadjuk a potencia-
litás érvét, felvetődik a probléma, 
hogy akkor miként tehetünk embrio-
nális őssejtekre szert. Ilyenkor több le-
hetőség is felmerülhet. Az egyik az, 
hogy olyan embrionális sejtekkel dol-
gozzanak a kutatók, melyek különbö-
ző biológiai okokból (pl.: súlyos gene-
tikai tényező) eleve nem lennének ké-
pesek emberi élet kialakítására. Ezt 
azonban csak olyan esetben le-
het alkalmazni, ha a rendelle-
nesség nem érinti a kifejlesz-
tett szövetet a felhasználni kí-
vánt funkció tekintetében. 

Az a megoldás, hogy azokkal a 
mesterséges megtermékenyítés ered-
ményeként létrejövő embriókkal kí-
sérletezzenek, melyeket a szüleik 
már nem akarnak felhasználni, to-
vábbi aggályokat vethet fel. A 
potencialitás elve alapján ebben az 
esetben is megengedhetetlen a velük 
való kutatás, mert az végső soron a 
kialakuló élet esélyének elpusztítása 
lenne. 

Mivel egyik fél sem képes racioná-
lis érvekkel meggyőzni a másikat, 
meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, 
amely során valamelyik csoport érv-
rendszerét figyelmen kívül hagyva 
döntünk és cselekszünk. Amennyi-
ben engedünk a potencialitás elvé-
nek számolnunk kell azzal, hogy el-
vesztünk egy rendkívül nagyígéretű 
terápiás eljárást. Viszont ha az embe-
rek gyógyítására morális kötelesség-

ként tekintünk, egy efféle mulasztás 
szintén etikai kérdéseket vethet fel. 

Ha részben vagy egészben figyel-
men kívül hagyjuk a potencialitás 
elvét, később számos gyakorlati 
problémával találjuk magunkat 
szemben. Állami támogatottság ese-
tén például a terápiát ellenzők kény-
telen nézeteik ellenére is támogatni 
adójukkal a kutatásokat. Kötelező 
alkalmazásba iktatásuk pedig nyil-
ván ellentmondásaink ellenére tör-
ténne. 

Szerencsére a társadalom hozzáál-
lása többnyire rugalmasan változik 
a technika fejlődésével. A vallási és 
etikai aggályokra megoldásként 
léphetnek fel a köldökzsinórból vett 
őssejttek, valamint az indukált 
pluripotens őssejtek (iPS) létrehozá-
sa, melyért Shinya Yamanaka 2012-

ben Nobel-díjat kapott. A köldök-
zsinórból vett hemopoetikus őssejt 
nem totipotens: nem képes extra-
embrionális szövetek létrehozására, 
ezáltal nem hordozza magában egy 
embrió potenciális kialakulásának 
lehetőségét, így terápiás lehetősége-
inek kihasználása nem okozhat eti-
kai aggályokat. Az egyetlen problé-
ma az, hogy számos kutató kevésbé 
ígéretesnek látja a felnőttnek szá-
mító hematopoetikus őssejtekkel 
való kutatást, mint az embrionális 
őssejtekkel valót. 

Shinya Yamanakának és és kutató-
csoportjának elsőként sikerült 2006-
ban egér testi sejtjeiből, majd egy évvel 
később emberi sejtekből pluripotens 
őssejteket előállítani, melyeket indu-
kált pluripotens őssejteknek hívunk 
(iPS), és amelyek képesek lehetnek 
megoldani az eddig felvetődött etikai 
és morális problémákat. Az eljárás so-
rán laboratóriumi körülmények kö-
zött, úgynevezett transzkripciós fak-
torokat adva (Oct4, Sox2, Klf4 és 
c-Myc) a testi sejtekhez, azok 
pluripotens őssejtekké alakíthatók. A 
transzkripciós faktorok bejuttatása 
eleinte retrovírusokkal, majd később 
vírusokat mellőző technikákkal tör-
tént. Ez a módszer teljesen új utat nyi-
tott az őssejtterápiás eljárások előtt az-
zal, hogy nem igényli humán embrió 
felhasználását az őssejtek kinyerésé-
hez.  Ez alapvetően elejét veszi azok-
nak az etikai ellentmondásoknak, 
melyek a potenciális élet védelmén 
alapszanak, és terápiás szempontból 
sem kérdőjelezhető meg sikerességük. 

Minden olyan kutatási terület-
nél, melynek számos társadalmi 
vonatkozása van, fontos kérdés 
az, hogy képesek vagyunk-e fel-
mérni minden alternatívát, hogy 
a lehető legkevesebb ember morá-
lis értékrendje sérüljön, és amely-
lyel lehetőségeinkhez mérten leg-
inkább képesek vagyunk hozzájá-
rulni az emberek életének jobbá 
tételéhez. Azonban be kell látni, 
hogy tökéletesen nem lehet sem-
milyen etikai ellenmondást elsi-
mítani. Az egyetlen megoldás a 
legnagyobb fokú érdekegyeztetés 
és a tolerancia mások életfelfogá-
sa iránt. 

BUKVA MÁTYÁS 

Shinya Yamanaka



Közelebb a boldogsághoz

A legtöbben úgy gondolják, 
ahhoz, hogy az ember boldog 
lehessen, valamiféle jelentős 
eseménynek, fordulatnak kel-
lene bekövetkeznie az életében. 
A lélektan erről egy kicsit más-
képpen gondolkodik. Egyrészt 
a boldogság nem tudományos fo-
galom, mivel a definíciója na-
gyon bizonytalan és szubjektív. 
Ott van azonban helyette a lelki 
közérzet, melynek szintje tesz-
tekkel jól mérhető, azt pedig már 
mindenki maga határozhatja 
meg, hogy az ő esetében a jó lelki 
közérzet mikor éri el azt a fokot, 
amikor már boldogságnak szá-
mít. A lélektani felfogás abban is 
eltér a közvélekedéstől, hogy nem 
tartja szükségesnek a „csodát” 
ahhoz, hogy valaki közelebb kerüljön a boldogsághoz. 
Ugyanis mi magunk, tudatosan is tehetünk lelki közérze-
tünk szintjének emeléséért, mégpedig néha meglepően 
egyszerű eszközökkel.

Peter Alex Linley és munkatársai azt vizsgálták, hogy 
egészen hétköznapi, kevés erőfeszítést igénylő módsze-
rekkel javíthatunk-e észrevehető mértékben lelki közér-
zetünkön. A kutatók egy kísérletükben, melyről a 
Psychology of Well-Being című folyóiratban közöltek be-
számolót, 280 egyetemi hallgatót arra kértek, hogy 
négy napon át minden délután és este töltsék ki a pilla-
natnyi lelki közérzet szintjét mérő tesztet. Az első két 
napon a résztvevők feladata csupán a teszt napi kétszeri 
kitöltése volt, a harmadik és negyedik napon azonban a 
diákokat négy csoportra osztották. Az első csoport tag-
jainak a kutatók azt a feladatot adták, hogy írjanak fel 
három dolgot, amiről aznap úgy érzik, hogy hálásak ér-
te a sorsnak. A második csoportot arra kérték, egyenek 
meg délután egy tölcséres fagyit (ehhez a diákok 
fagyiutalványt kaptak). A harmadik csoport tagjainak 
fagyievés közben kellett összeírnia három dolgot, ami-
ért aznap hálát éreztek. A negyedik csoportnak nem 
volt pluszfeladata, nekik csupán a lelki közérzetet mérő 
kérdőívet kellett továbbra is kitölteniük.

Az eredmények azt mutatták, hogy azoknak, akik 
fagyit ettek, listát írtak, vagy éppenséggel fagyievés 
közben listát írtak, lényegesen jobb lett a lelki közér-

zetük a kísérlet első két napjához képest. Akik nem 
csináltak semmit (se fagyit nem ettek, sem listát nem 
írtak), azoknál nem következett be közérzetjavulás. 
A kutatók pontosan erre számítottak. Az evés 
ugyanis, akár helyesnek tartjuk ezt, akár nem, a leg-
több ember számára örömforrás, és a tölcséres fagy-
lalt, mely ízével, hidegségével, valamint állagával és 
fogyasztásának különleges, játékos módjával az élel-
miszerek között is kiemelkedő élményt nyújt, közis-
mert „hangulatjavító” csemege. A pozitív érzel-
mekkel való foglalkozás szintén javítja a lelki közér-
zetet, és ha átgondoljuk, milyen kellemes dolgok 
történtek velünk aznap, akkor pontosan ilyen érzel-
meket idézünk fel. Fontos eredmény volt, hogy a fa-
gyi és a listaírás hasonló mértékben javította a köz-
érzetet, de a hatásuk nem adódott össze, vagyis akik 
fagyizás közben gondolták át, miért lehetnek hálá-
sak a sorsnak aznap, nem lettek boldogabbak, mint 
azok, akik csak az egyik tevékenységet végezték. Ez 
azt jelenti, hogy ha mindennap egy kicsit elgondol-
kodunk azon, hogy milyen jó dolgok történtek ve-
lünk, akkor annyival javul a lelki közérzetünk, 
mintha megettünk volna egy finom fagylaltot. Rá-
adásul így fölösleges kalóriákat sem viszünk be a 
szervezetünkbe – ami külön boldogság.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Irigylésre méltó (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/3 0  953

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft



954   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/30

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Fantasztikus közelképek  
a Plútóról és a Charonról

Megtörtént a nagy találkozás: a 
NASA New Horizons szondája 

sikeresen elrepült a Plútó mellett, s 
azóta már első közeli felvételeit is el-
juttatta a földi irányítóközpontba. 

aramid-réteg alatt szupererős polietilén 
vázszerkezet található (a felhasznált 

szálasanyagok összeg-
zett hossza sisakon-
ként kb. 16 ezer km). 
Az 1200 g össztömegű 
sisak elején az alsó ré-
szen és a látómező ki-
vágásnál alumínium 
és a titán erősítést is 
alkalmaznak. A bel-
ső párnázás két réteg 
tűzálló Nomex (meta-
aramid) anyagból épül 

Bukósisak és 
anyagtudomány

A Forma-1 autóverseny futamai fo-
kozott biztonsági kihívások elé 

állítják a szervezőket, s közvetve a 
versenyzők és csapatok munkáját se-
gítő kutatókat és technológiai szak-
embereket. Különösen igaz ez a  pá-
lyán az egyik legfontosabb védőfel-
szerelésnek számító bukósisak kiala-
kításakor.

A Formula-1-ben használt bukósi-
sakokat a vezető fejéről vett forma 
alapján képzett, életnagyságú minta 
felhasználásával készítik. A külső 

fel. A sisakot 800 °C-os lángban 45 
másodpercig tartó kezeléssel teszte-
lik (ez idő alatt a hőmérséklet belül 
nem haladhatja meg a 70 °C-ot). 
A szellőztetőrendszer lehetővé te-
szi, hogy mindig körülbelül 10 liter 
friss levegő keringjen a sisak belsejé-
ben. Az alkalmazott szűrő (speciális 
nemszőtt-kelme, részben nanoszálas 
felépítéssel is) megtisztítja a levegőt a 
szennyeződésektől (motorolaj-csep-
pek, szén és a fékpor stb.). A három 
milliméter vastag plexi tűzálló poli-
karbonátból készül. Ez képes a szín-

Naponta várhatók újabb 
szenzációs felvételek, bár 
az adatok továbbítása jó 
ideig még igencsak szór-
ványos lesz, a szonda 
ugyanis nem képes egy-
idejűleg megfigyeléseket 
végezni és adatokat to-

vábbítani a Földre. Márpedig az 
adatgyűjtés most elsőbbséget élvez. 
Az eddig „kóstolóként” elküldött, és 
a NASA által nyilvánosságra hozott 

Plútó: a közeli felvételek 1,5 órával a 

közeli elhaladás elQtt, 77 ezer kilométeres 
távolságból készültek

Charon
KÉPEK: NASA-JHUAPL-SWRI

A bukósisak szerkezete és részei
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árnyalatot állítani, a másodperc tört 
része alatti fényviszony-változásokra 
reagálni (pl. a híres monacói alagúti 
pályaszakaszoknál fontos). A sisak és 
a plexi ballisztikai védelmét is teszte-
lik a lerepülő alkatrészek miatt (a „lö-
vedékek” 500km/órás sebességgel 
becsapódva maximum 2,5 mm-re 
hatolhatnak be). Felipe Massa 2009-
es magyarországi balesetét egy előt-

Mealkotást	készítW	robot

Az ABB Microsoft Kinecttel felsze-
relt robotja művészeti alkotások-

ra képes: először mozdulatot rög-
zít,  majd e képek alapján műalko-
tást készít. 

Az egyetem, az ENSCI a Futur en 
Seine elnevezésű júniusi kiállításán 
mutatta be annak az egyéves prog-
ramnak az eredményeit, amelynek 
során a robotok gyártásban, illetve a 
mindennapi életben játszott szerepét 
tanulmányozták.

Az érdeklődők körében az ENSCI 
és a FabLab által bemutatott projek-
tek közül az egyik különösen nagy 
érdeklődést váltott ki. A francia 
iparművészeti egyetem három hall-
gatója, Paul Couderc, Xavier Dufour 
és Thimothé Montoy olyan projektet 
tervezett, amelyben egy kis robot 
portrét készített minden látogató-
ról, aki szerette volna, hogy a „ro-
botművész” megörökítse a vonásait 
vagy valamelyik mozdulatát. 

A képet rögzítő Microsoft Kinect 
segítségével az ABB által kifejlesztett 
és gyártott robot fekete filctollal al-
kotta meg a kíváncsi látogatók kép-
mását. Az ötlet nagy sikert aratott a 
látogatók körében, így a közönségdí-
jat is ennek a projektnek ítélték oda. 
A közönségdíjjal a robot tervezőinek, 
programozóinak műszaki teljesítmé-
nyét és az ENSCI hallgatók munkáját 
egyaránt elismerték.

(FabLab)

első felvételek már így is több óriási 
meglepetést szereztek a szakembe-
reknek.

A Plútó felszínéről közzétett első 
felvételeken a törpebolygó egyenlí-
tői vidéke látható, magasba nyúló, 
néhol a 3500 méteres magasságot is 
elérő jéghegyvonulatokkal. A he-
gyek legfeljebb 100 millió évesek 
(azaz rendkívül fiatalok a Naprend-
szer 4,5 milliárd évéhez viszonyítva), 
és lehetséges, hogy még jelenleg is 
formálódnak, azaz a felszín még ma 
is geológiailag aktív, vélik a szakér-
tők. 

Az életkorbecslést a kutatók arra 
alapozzák, hogy a felszínen sehol 
sem láthatók becsapódási kráterek, 
márpedig biztosra vehető, hogy év-
milliárdok alatt a Plútót is számtalan 
meteoritbecsapódás érhette.

Egyelőre rejtély, hogy a geológiai 
aktivitást mi hozhatja létre, ugyan-
is a Plútó kisebb holdjainál működő 
árapályerők fűtőhatása itt nem érvé-
nyesülhet. 

Bár a Plútó felszínét nagy meny-
nyiségű fagyott metán és nitrogén 
borítja, egyik anyag sem elég szi-
lárd ahhoz, hogy belőle ilyen magas 
hegyvonulatok képződjenek. Ezért 
nagy valószínűséggel azokat túlnyo-

mórészt vízjég alkotja, amely a Plútó 
dermesztő hőmérsékletén sziklaszi-
lárdságú lehet. 

A Plútó legnagyobb holdjáról a 
Charonról közzétett, 466 ezer kilo-
méteres távolságból készült felvéte-
len is igen figyelemreméltó részletek 
láthatók. 

Itt is szembetűnő a becsapódási 
kráterek hiánya, iletve ritkasága, 
ami ugyanúgy, mint a Plútónál, 
fiatal felszínre, és talán jelenleg 
is fennálló geológiai aktivitásra 
utal (bár ennek oka itt nem any-
nyira rejtélyes, hiszen a nagyon 
közeli törpebolygó árapályhatá-
sa magyarázhatja). Nagyjából az 
egyenlítő mentén egy 7–9 kilo-
méter mély hasadékvölgy húzó-
dik, amelyet belső geológiai erők 
hozhattak létre. 

Ugyancsak feltűnő az észeki sark-
vidéken látható nagy kiterjedésű, 
környezeténél jóval sötétebb folt, 
amelyet már korábban is észleltek, 
ezen a felvételen azonban már az 
is kivehető, hogy korábban élesnek 
tűnő határvonala erősen csipkézett. 
Ez azt sejteti, hogy valamilyen sötét, 
porszerű anyag vékony felszíni lera-
kódásáról lehet szó. 

(NASA)

te száguldó versenyautóról lerepült 
rugó okozta (a sisakrostély és a si-
sak héjszerkezetének találkozásánál 
becsapódó elem súlyos fejsérülést 
okozott). Ezért PBO (polifenilén-
benzo-oxazol) szalaggal erősítet-
ték meg a sisak és a polikarbonát 
kritikus részét, így elkerülhetők a 
hasonló veszélyhelyzetek. Külön 
kiemelendő még az egyik biztonsá-
gi felszerelés, a HANS (Head And 
Neck Support) rendszer. A szintén 
szénszálas kompozitból felépülő ki-
egészítő szerkezet versenyző vállá-
ra támaszkodva, annak két oldalán 
rögzítő szalagokkal kapcsolódik a 
sisakjához. Megakadályozza a bal-
eset során, hogy a versenyző feje 
túlságosan előrelendüljön (nagy-
ban csökkenthető a nyakcsigolyák 
sérülése). A versenyzőkön kívül a 
boxutcai személyzet is védősisakban 
tevékenykedik.

A verseny további anyagtudomá-
nyi vonatkozásairól lapunk augusz-
tusi számaiban bővebben is olvas-
hatnak majd.

KUTASI CSABA

A HANS rendszer
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A	hibiszkusz

A hibiszkuszban számos szerves sav 
(alma-, citrom-, aszkorbin- és gyü-

mölcssav) vitamin (B1-, B2-, B3-, B6-, 
C-, D-vitamin), ásványi anyag  (kalci-
um, foszfor, kálium, magnézium, nátri-
um) és nyomelem (cink, szelén, vas, 
króm, mangán) található. A növényben 
található citrom- és almasav segíti az 
emésztést, antiszeptikus és gombael-
lenes hatásúak. Gazdag C-vitamin 
tartalma miatt erősíti az immun-
rendszert és hasznos az influenza 
megelőzésében is. Tanulmányok iga-
zolják, hogy jelenleg a hibiszkusz a 
legígéretesebb gyógynövény a vér-
nyomás csökkentésére. A vizsgálatok 
kimutatták, hogy napi két csésze hi-
biszkusztea fogyasztása egy hónapon 

keresztül akár 10%-kal is csökkenthe-
ti a magas vérnyomást. A hibiszkusz 
virágában megtalálható antociánok 
szerepet játszanak az érfalak karban-
tartásában, erősíti a sejtek és szövetek 
felépítésében fontos fehérjekollagént. 
Az antociánok erős antioxidánsként 
megtisztítják a szervezetet a szabad-
gyököktől, csökkentik a szív megbete-
gedésének és a rák kialakulásának 
kockázatát. Amerikai kutatók megál-
lapították, hogy az  antociánok jelen-
tősen lassítják a daganatos sejtek bur-
jánzását és azok 20 százalékát el is 
pusztítják. Az egészséges sejteknek 
viszont semmi bajuk nem történik. 

A hibiszkuszban a quercitin is meg-
található, amelynek rákellenes hatása 
több esetben bizonyított, továbbá részt 
vesz a prosztata és a kiválasztórendszer 
működésében. A legújabb kutatások 
szerint a hibiszkusztea ivásával jelen-
tősen csökkenthető a vese megbete-
gedésének kockázata is. Forrázata 

használatos borogatásként bőrgyulla-
dás és égési sérülés kezelésére, illetve 
a szem kötőhártya-gyulladása, a szem 
váladékképződéssel járó, gyulladt ál-
lapotai, égő érzései esetén is. 

A hibiszkusz termése, illetve a ma-
gokat védő sötétvörös húsos virág-
kelyhek alkalmasak szirupok, dzsú-
szok, lekvárok készítésére és haszná-
latosak színezőanyagként, ételfesték-
ként is. Eddigi információk szerint 
a hibiszkusznak mellékhatása nincs, 
így bátran ajánlható gyerekek, váran-
dós és szoptató nők részére is. 

MAROSI KINGA

Megállt a világ 
energiafelhasználásának 

növekedése

A 2014-es volt az első év, amikor a 
globális gazdasági növekedés elle-

nére megállt a világ energiafogyasztá-
sának és károsanyag-kibocsátásának 
emelkedése. Az elmúlt 40 évben – a 
gazdasági válság okozta kisebb vissza-
esésektől eltekintve – ez 
először következett be. A 3 
százalékos GDP-növekedés 
elvált a fosszilis energiafo-
gyasztás emelkedésétől, 
azaz a klímaváltozás meg-
állítása érdekében tett kö-
zös erőfeszítések elkezdték 
éreztetni hatásukat. Külö-
nös aktualitást ad a hírnek, 
hogy az az Európai Energia-
függőség Napján látott nap-
világot. 

A Nemzetközi Energia Ügy-
nökség (IEA) legfrissebb, a 
klímaváltozással kapcsolatos 
jelentése azonban jó és rossz 
híreket egyaránt tartalmaz. 
Jó hír, hogy a globális energiafogyasz-
tással összefüggő károsanyag-kibocsá-
tás nem nőtt. Rossz hír, miszerint a 
klímaváltozás megállítása érdekében 
tett intézkedések még nem elegendők 
az éghajlatváltozás okozta katasztrofá-
lis hatások elhárítására. Az IEA három 
előrejelzést készített: először is felvázolta 

az egyes országok önkéntes kibocsátás-
csökkentési vállalásainak összesítéséből 
adódó várható eredményeket, melyek 
messze alulmúlják az elérendő célt. A 
második változat olyan lépésekre tesz 
javaslatot, mely a már ismert technoló-
giák és szakpolitikák segítségével úgy 
valósíthatók meg, hogy nem rónak ter-
het a gazdaságra. De még ez a válto-
zat is csak félút a globális felmelegedés 

megfékezésében. Az IEA harmadik 
forgatókönyve több összetevőn alapul, 
melynek oroszlánrészét, 49 százalékát 
az energiahatékonyság javítása adja. 
További fontos elemei még a megúju-
lók arányának növelése, a nem haté-
kony szénerőművek leállítása, az olaj és 
gázkitermelés okozta metánszivárgás 

csökkentése vagy épp a fosszilis ener-
giahordozók támogatásának megre-
formálása.

Miközben a nemzetközi trendek azt 
mutatják, hogy a gazdasági növeke-
dés elválik a fosszilis energiahordozók 
felhasználásának növekedésétől, addig 
a Nemzeti Energiastratégia már leszá-
molt azzal a lehetőséggel, hogy csök-
kenhet a hazai primerenergia-felhasz-

nálás. Pedig a tények mást mu-
tatnak: 2008 és 2013 között az 
ország primerenergia-felhasz-
nálása 168 Petajoule-lal esett 
vissza, és 2013-ban már csak 
961 Petajoule volt. A csökke-
nés jelentős: összehasonlítá-
sul nagyjából ennyi energiát 
fogyaszt el Pécs városa 20 év 
alatt, a paksi tervezett két új 
blokk termelése pedig nagy-
ságrendileg évi 60 PJ lesz.

Különös aktualitást ad a hír-
nek, hogy Európa képletesen 
június közepére elhasználta 
minden idei belső energiafor-
rását. 2015-ben június 18-ra 
esett az Európai Energiafüggő-

ség Napja (European Energy Dependence 
Day). Az Európai Unió a világ legnagyobb 
energiaimportőre, teljes energiafelhasz-
nálásának több mint fele importból szár-
mazik. Nem véletlen, hogy az energia-
hatékonyság egyre nagyobb szerephez 
jut az EU politikájában.

(www.greenfo)

ÉLET-M�D



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/3 0  957

istennRje a hindu filozófiában. 11. Mister, röv. 14. Ajándékoz. 17. Itala, 
becézve. 19. Szabó és plasztikai sebész is teszi! 20. A kathakali táncjáték 
majom félistene. 22. Norvégia NOB-jele. 23. ... Years After; Alvin Lee 
(1944–2013) zenekara. 25. Idegen elQtag: isteni. 27. ...-Chaco; nagy kiter-
jedés_ dél-amerikai mélyföld. 29. A pajzsot tartó állatok egyike Ausztrália 
címerében. 31. Szöcskék, pillangók élQhelye. 33. ElQadó, röv.

A 27. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: PORFÜRDQ, ETETQ, 
ODÚ, FÉSZEKTÁLCA, KÖLTQLÁDA. Orbán Zoltán: Madárbarátok könyve 
cím_ munkáját nyerte: Deli Mária (Jászapáti), dr. Gáll György (Gyöngyös), 
Juhász János (Mosonmagyaróvár), Kozma Hedvig (Baja) és Mádai Lász-
ló (Debrecen). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó gondozásában látott napvilágot Jan Bor és Errit Petersma 
látványos összeállítása, a Képes filozófiatörténet – A gondolat képzelQereje. 
EbbQl kérjük négy istennQ és egy félisten nevét. A megfejtést beküldQk között 
a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2015. augusztus 4-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. szá-
munkban 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 elQfize-
tését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az indiai materializmus faistennRjének neve. 7. Egyéb. 
10. Az eseménynél korábban. 11. Franciaország Moselle megyéjének szék-
helye. 12. Nádor a Hunyadi László cím_ Erkel-operában. 13. XX. századi író, 
irodalomtörténész, a Játsszunk a szóval! cím_ kötet szerzQje (Balázs). 15. Gyep 
páros bet_i. 16. A te tulajdonod. 18. Fémszál a gitáron. 19. Jó erQben levQ, mun-
kabíró. 20. Hon. 21. Az illetQ számára. 23. Jézus hitetlenkedQ tanítványa. 24. E 
félszigeten fekszik Murmanszk. 25. Babos Tímea sportja. 26. Csík egyes állatok 
nyaka körül. 27. Nem (rendszertani kategória), latinul. 28. Ibis Budapest ...; pesti 
hotel. 30. Latin eredet_, ritka nQi név (fordítva: névelQs verskellék!). 32. Federico 
García Lorca drámája. 34. Sz_r dísze. 35. A vizek és óceánok istennRje a 
védikus tanításban. 36. XX. századi kabaréíró (Károly).

FÜGGQLEGES: 1. Értekezlet, mérkQzés stb. eseményeit, tartalmát rögzítQ 
dokumentum. 2. Fundamentum. 3. A francia kártya egyik színe. 4. A fizika 
ága; egyensúlytan. 5. Ital fele! 6. Derül, kacag. 7. Jogosulatlan, valótlan ada-
tokat beleíró. 8. Szó törlése vonallal. 9. A m`vészetek és a tudományok 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. augusztus 14.

Pótjelentkezés határideje: 2015. július 31. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Látogatóink!

A viharkárok miatt a Népliget katasztrófasújtotta 
területté lett nyilvánítva. 

Ezért a Planetárium bizonytalan ideig ZÁRVA TART, 
csoportokat és egyéni látogatókat 

nem tudunk fogadni, m_sorokat nem vetítünk.

A változásról tájékoztatót fogunk adni.

Megértésüket köszönjük!

TIT Budapesti Planetárium
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Régi álom vált valóra 
egy háromhetes új-zé-
landi utazással tavaly, az 
élményből pedig közel 

3000 fotó született. Ebből a gazdag anyagból gondos vá-
logatással került ki az a majdnem félszáz lenyűgöző ter-
mészetfotó, amelyek év végéig láthatók az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeumban A 
hosszú fehér felhők 
földjén címmel.

A képek Kércz Tibor 
munkái, a vegyészmér-
nök szerelemből kezdett 
fotózni, ma pedig már 
több csoportos és egyéni kiállítással büszkélkedhet. Egy-
re komolyabb hobbijával hazánk és a nagyvilág termé-
szeti értékeit, szépségeit és különlegességeit keresi, „töret-
len kedvvel fényképez makró témát, növényeket, tájakat, álla-
tokat”. Ezúttal a hosszú fehér felhők földjén tett látoga-
tásának művészi dokumentumaiban gyönyörködhetünk 
egészen december 31-ig.

Gyenesdiáson, a Bakonyerdő 
Zrt. újonnan nyílt látogató-
központjában, a Természet 
Házában tárlatvezetésre vár-
ják mindazokat, akik szeret-
nék megismerni a Keszthelyi-

hegység élővilágát és természeti értékeit. Az interaktív 
látványelemekkel, fotóillusztrációkkal színesített kiállítás 
bejárása során bepillantást nyerhetünk a hegység lakóinak 
világába. A gyerekeket izgalmas foglalkoztató progra-
mok várják növényismereti, állatismereti, élőhelyismereti 
és geológiai témakörökben.

A látogatóközpontban lehetőség nyílik az élő és élette-
len természet megismerésére, környezeti nevelési prog-
ramokon való részvételre. A központ információs pont-
ként is funkcionál a térségbe érkező vendégek számára, 
segítve ezzel a bakancsos, 
kerékpáros és lovas turiz-
mus élénkülését.

Az interaktív látványele-
mekkel, fotóillusztrációk-
kal, akusztikus és vizuális 
effektekkel, élethű diorá-
mákkal színesített kiállítás 
korosztálytól függetlenül felejthetetlen élményt nyújt a 
látogatók számára. A tárlatot bejárva nemcsak a hegység 
földtörténetét, domborzatát, állat- és növényvilágát is-
merheti meg, hanem a térség erdő- és legelőgazdálkodá-
sáról, szőlő és gyümölcstermesztéséről is információkkal 
gazdagodhat a látogató, így bepillantást nyerhet a ter-
mészet és ember harmonikus viszonyába, mely jól jel-
lemzi a Balaton-melléki tájat.

ÉT-IRÁNYTd 
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Új időszaki kiállítás 
látható a budapesti 
Deák17 Galériában, 
mely a tudatos média-
használat és médiaér-
tés tematikáját helyezi 
a középpontba Én és 
a média címmel.

Az augusztus 31-ig látható tárlaton a Nemzeti Média 
és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy 
Médiaértésoktató Központ „Én és a média” című pályá-
zat anyagának legjobb egyéni rajzai és fotói kerülnek be-
mutatásra. A pályázatra rajz és fotó kategóriában nevez-
hettek a különböző korosztályok képviselői, 9-től 16 
éves korig. A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Galériában mintegy 50 darab, különböző technikával 
készített díjazott munkát állítanak ki.

Timur Novikov a vasfüggöny 
előtti és utáni Oroszország 
nonkomformista művészeté-
nek egyik legnagyobb hatású 
alakja volt. A 2002-ben fiata-

lon elhunyt filozófus, képzőművész és művészetteoreti-
kus szellemi vezetésével kezdett szerveződni a kilencve-
nes évek elején egy új művészeti irányzat, a szentpéter-
vári új akadémizmus. Az alternatív rock, a film és a 
színház területéről érkező 
Novikov 1989-ben megalapí-
totta az Új Művészeti Akadé-
miát, az önszerveződő és füg-
getlen iskola pedig hamaro-
san a szabad Oroszország 
egyik fontos szimbóluma lett. 
Novikovék a klasszicizmus és 
a historizmus esztétikai érté-
keihez visszatérve igyekeztek 
rehabilitálni a szépség fogal-
mát, s végeredményben hely-
reállítani az élet és a művé-
szet között rég megszakadt 
kapcsolatot.

A Ludwig Múzeum most nyílt, Abszolút szépség – 
Szentpétervári új akadémizmus kiállítása, amely a 
jekatyerinburgi Ural Vision Galéria közreműködésével 
valósult meg, az orosz képzőművészet ezen fontos irány-

zatát mutatja be, tel-
jes áttekintését adva 
a neoakadémisták 
művészeti tevékeny-
ségének és eredmé-
nyeinek. A tárlat 
szeptember 13-ig 
tart nyitva.

Egy utazás emlékei

Rehabilitált m_vészet

Élmény és megismerés

Gyerekszemmel
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az ismeretterjesztés bástyái
La Rochelle-ben rendezték a nem-
zetközi dokumentumfilmezés egyik 
legjelentősebb fesztiválját, a Sunny 
Side of the Doc elnevezésű sereg-
szemlét. A filmes találkozón az is-
meretterjesztő filmek közül különö-
sen a természetfilmek arattak nagy 
sikert, s egyre hangsúlyosabb az 
ázsiai alkotók és produceri irodák je-
lenléte az ismeretterjesztő piacon.

A baktériumok immunrendszere
A baktériumok az élővilág talán leg-
változatosabb csoportját képezik, a 
környezethez való alkalmazkodásuk 
olyan nagyfokú, hogy számos ext-
rém életteret meghódítottak. A ma-
gasabb rendű organizmusokhoz ha-
sonlóan a baktériumokban is megta-
lálható egy védekezőmechanizmus, 
amely leginkább a genetikai parazi-
ták ellen nyújt védelmet.

KWhez	legyen	mérve
A különféle fogyatékosságokkal élők-
ről napjainkban egyre több diskurzus 
folyik a tudományosságban, a médiá-
ban, és a politikában is: vizsgáljuk hely-
zetüket a társadalomban, lehetőségei-
ket a munkavállalás terén, vagy éppen 
a közlekedés, kulturálódás kapcsán. A 
beilleszkedés sokszor ma sem könnyű, 
de vajon milyen lehetett a testi fogya-
tékkal élők helyzete a magyar faluban?
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A hátlapon
Sárga kénvirággomba

A vulkáni utóműködés eredményeként 
ként tartalmazó gőzök is kerülnek a le-
vegőbe, amelyekből az elemi kén cso-
daszép, sárga színű kristályalakzatok, 
kénvirágok formájában csapódik ki a 
szunnyadó tűzhányók környékén. 
Szépségükkel a sárga kénvirággomba 
(Hypholoma fasciculare) termőtestcso-
portjai is versenyre kelhetnének! 

A csoportos megjelenésű, faanyagon 
növő, néhány centiméteres termőtestek 
élénk kénsárga színűek, kalapjuk köze-
pe azonban többnyire narancssárga. Fi-
atalon a kalap szélét a halványsárgás 
tönkkel hasonló színű, pókhálószerű fá-
tyol köti össze, ez azonban gyorsan el-
szakad, de maradványai finom szálacs-
kák formájában megmaradnak a tönk 
felső részén, amelyeket a kihulló spórák 
idővel sötétre festenek. Ahogy a fátyol 
elszakad, előtűnnek a zöldessárga színű 
lemezek, melyek a spóraérés folyamán 
sötét olívbarnásra színeződnek.

A sárga kénvirággomba nagyon gya-
kori faj. A fagyos téli hónapok kivételé-
vel szinte egész évben megtalálható. 
Mindig faanyagon nő, a talaj szintje kö-
zelében, lombos fák és fenyőfélék elhalt 
faanyagán egyaránt előfordul. A gom-
ba feltűnő színe miatt könnyen rábuk-
kanhatunk az erdőben, de vigyázzunk, 
mert ez a faj erősen keserű ízű és ráadá-
sul mérgező is. Elfogyasztva súlyos 
gyomor- és béltünetes mérgezést okoz! 
Közeli rokona a vöröses kénvirággom-
ba, amely azonban valamivel nagyobb 
termetű, kalapja téglavörös színű, leme-
zei nem zöldes, hanem szürkés árnyala-
túak. Gyengén keserű ízű, ezért étke-
zésre szintén alkalmatlan. A sárga kén-
virággomba a faanyagon növő ehető 
fajok közül a szintén csoportos megjele-
nésű, ízletes tőkegombával téveszthető 
össze. Utóbbinak a termőteste azonban 
sárgásbarnás színű, tönkje pikkelyes, 
gallérja van, és az íze sem keserű.

Kép és szöveg: LOCSMÁNDI CSABA
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