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Az Élet és Tudomány rendszeres Olvasói már hozzá-
szokhattak, hogy minden év elején e helyen előre tekin-
tünk. Szerkesztőségi rovatunkban megelőlegezzük az új 
évre várható legfontosabb eseményeket, évfordulókat, 
nemzetközi tematikus éveket, s az ezekhez kapcsolódó 
cikk- és cikksorozat-terveinket.

2016-ban számtalan kiemelkedő esemény vagy dátum 
kínál alkalmat az ismeretterjesztő megközelítésre, ame-
lyeknek még az áttekintésére is csak a teljesség igénye 
nélkül vállalkozhatunk. Számunkra a legbensőségesebb 
közelgő esemény, hogy hetven éve indult el lapunk 
munkája. Továbbá idén lesz az Akadémia-alapító Szé-
chenyi István születésének a 225. évfordulója. Az olim-
pia évében lapunkban ismét hangsúlyosan szerepel majd 
a sport és a tudomány kapcsolata. Nyáron és kora ősszel 
szeretnénk foglalkozni Szigetvár 1566-os hősi védelmé-
nek négy és fél évszázada történt eseményeivel. Az 
1956-os forradalomról pedig a hatvanadik évforduló 
kapcsán, októberben tervezzük a legújabb tudományos 
kutatások eredményeit közzétenni. Nem feledkezhe-
tünk meg arról sem, hogy folytatódik a Fény Nemzet-
közi Éve, s hogy idén a mezőgazdaság és az élelmezéstu-

domány képviselői kiemelt figyelmet kívánnak fordíta-
ni a pillangósvirágú növényekkel kapcsolatos ismeretek 
terjesztésére.

A nagy nemzetközi szervezetek által támogatott tudo-
mányos tematikus évek terén azonban idén egy meglepe-
téssel is szembesülnünk kellett. Pár hónappal ezelőtt  még 
azt a hírt kaptuk, hogy az UNESCO a tevefélék nemzet-
közi évét is meghirdette az idei esztendőre. Nosza, gon-
doltuk, e számunkra egzotikus, más kontinenseken vi-
szont igen elterjedt és az ember hasznos segítőjeként is-
mert állat színes, izgalmas megközelítést kínál az évkez-
désre. Igen ám, de közben kiderült: a teveév-lobby 
mégsem bizonyult elég erősnek, s az egy- és kétpúpúak 
kikerültek a kiemelt figyelemre kiszemelt témák közül. 
Romhányi József jól ismert versének szellemében megfo-
galmazva: a teve egyetemes esztendeje el lett vetve… De nem 
e terv szelleme! Szerkesztőségünk ugyanis úgy döntött, 
hogy ezúttal egy majdnem-évről is megemlékezünk első 
számunkban. Reméljük, hogy az etológiai, történeti és 
ökológiai információk gazdag kínálata olvastán egyet 
fognak érteni rendhagyó döntésünkkel.

E szokatlan évkezdetet követően bízom abban, hogy ve-
lünk tartanak a következő ötvenegy héten át is, gazdagít-
va az Élet és Tudomány szellemi körét, tudásközösségét! 

GÓZON ÁKOS 

Kedves Olvasónk!
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	 VédWoltások	fontossága	
és	kommunikációja

Teljesen természetes, hogy a fele-
lősen gondolkodó szülők az összes 
lehetséges veszélytől szeretnék 
minél inkább megóvni gyerme-
keiket, és szeretnék, ha utódaik 
egészségesek maradnának. Ez 
történik akkor is, amikor a szülők 
a védőoltások feltételezett mellék-

hatásai miatt kezdenek el aggódni.
Az amerikai Johns Hopkins Egyetem-

hez tartozó Bloomberg Közegészségügyi 
Intézet kutatói egy új kutatásukban 
annak jártak utána, hogy mivel talál-
koznak az oltások veszélyeivel kapcso-
latos, hiteles egészségügyi informáci-
ókra vágyódó szülők akkor, amikor 
az interneten kezdenek el keresni a 
témában. Az Amerikai Közegészségügyi 
Szervezet idei, chicagói konferenciá-
ján nemrég bemutatott vizsgálatban 
többféle, a védőoltások veszélyessé-
gére utaló olyan keresőkifejezéseket 
használtak, mint például „az immuni-
záció veszélyei” vagy az „oltásveszély” 
szókapcsolatok. A keresési találatok 
alapján több mint 500 oltásellenes 
honlap, Facebook-oldal és blog tartal-
mát elemezték az alapján, hogy az ott 
olvasható információk megfelelnek-e 
a védőoltások mellékhatásaival kap-
csolatos tudományos eredmények-
nek. Nos, az elemzett oldalak jelentős 
mennyiségű hamis információt tartal-
maztak: 65%-uk állította egyértelmű-
en, hogy a védőoltások veszélyesek, 
62%-uk, hogy az oltások autizmust 
okoznak, 41% pedig, hogy az oltások 
beadása „agykárosodást” válthat ki a 
gyermekeknél. Az állítások valóság-
tartalmát az oltásellenes oldalak több 
mint kétharmada tudományos vizs-
gálatok eredményeivel, egyharmaduk 
pedig különféle anekdotákkal próbál-
ta alátámasztani, jellemzően a szülők 
szabad választásának jogát hangsúlyo-
zó szövegkörnyezetben.

Azt, hogy ezek az állítások mennyi-
re nem tudományosak, már számos, 
az elmúlt években elvégzett vizsgá-
lat bebizonyította. Legutóbb például 
az Amerikai Tudományos Akadémia 
lapjában, a Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) oldalain 
megjelent átfogó, 2008 és 2014 között 
elvégzett kísérletsorozat igazolta (so-
kadszorra), hogy semmiféle kapcsolat 
nem áll fenn a védőoltások alkalma-
zása és az autizmus kialakulása között. 
A washingtoni Nemzeti Főemlőskutató 
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Központ által elvégzett vizsgálatokat 
a SafeMinds nevű amerikai oltáselle-
nes szervezet finanszírozta nagyjából 
250 000 dollárral. A szervezet képvi-
selői szerették volna, ha sikerül vala-
milyen kapcsolatot találni az autizmus 
és a védőoltások között, a 12–18 hóna-
pos rhesusmajmokkal végzett hosszú 
távú kutatás azonban semmi ilyesmit 
nem tárt fel. Az oltásellenes csoportok 
korábban a kanyaró, a mumpsz és a 
rubeola ellen adott MMR-védőoltást 
hozták összefüggésbe az autizmussal, 
később pedig a tiomerzál-tartalmú ol-
tásokat (a tiomerzál egy baktérium- és 
gombaellenes szer, amelyet korábban 
tartósítószerként alkalmaztak, mára 
azonban Magyarországon is teljesen 
kivonták a kötelező gyermekkori 
védőoltásokból). A PNAS-ben kö-
zölt cikk szerzői mindkét oltástípust 
kipróbálták a majmokon – két, sima 
sóoldatot kapó kontrollcsoport mellett 
– de sem a felnövekvő állatok szoci-
ális képességeiben, sem az autizmus 
által érintett és a majmok elhalálozá-
sát követően megvizsgált három agyi 
régió – a kisagy, a hippocampus és az 
amygdala – szerkezetében nem talál-
tak kóros elváltozásokat.

Meghan Moran kutatásvezető szerint 
a leginkább úgy lehetne megszólítani 
a védőoltásokat ellenző szülőket, ha 
a nekik szánt üzenetek megfogalma-
zásakor a gyermekeikkel kapcsolatos 
aggodalmaik is komolyan lenné-
nek véve. Lényegében ugyanerre a 
megállapításra jutott a Los Angeles-i 
Kalifornia Egyetem (UCLA) kutató-
csoportja is, akik idén októberben 
szintén a PNAS-ben közöltek tanul-
mányt e témáról. Zachary Horne és 
munkatársai hangsúlyozzák: az oltás-
ellenes beállítódás az eddigi tapaszta-
latok alapján nem változtatható meg 
úgy, ha közvetlenül a tudomány által 
már igazolt tényeket ismételgetjük. 

Ez ugyanis inkább védekezést vált 
ki azokból, akiket meg szeretnénk 
győzni, vagyis épp az ellenkezőjét 
érjük el, mint amit szerettünk volna. 
Horne és kollégái ehelyett azt taná-
csolják, hogy az oltások hasznáról 
szóló kommunikációról az oltások el-
maradásának lehetséges következmé-
nyeire helyeződjön a hangsúly.

 Azt, hogy az iménti ajánlás valóban 
eredményes stratégia lehet, egy egy-
szerű vizsgálattal igazolták a szakem-
berek. 315 felnőttet osztottak 3 cso-
portra, akik közül nagyjából 200-an 
szkeptikusak voltak az oltások haté-
konyságával kapcsolatban, vagy tar-
tottak a vakcinák mellékhatásaitól. Az 
első csoportnak egy, az MMR-oltások 
hatékonyságáról és biztonságosságáról 
szóló anyagot olvastak fel, míg a má-
sodik csoportnak egy, az oltásokhoz 
nem kapcsolódó – a madarak etetésé-
ről szóló – szöveget. A két csoportban 
semmilyen különbséget nem sikerült 
kimutatni abban a tekintetben, hogy a 
felolvasást követően bárkinek is meg-
változott volna a véleménye. A hiva-
talos tájékoztató szöveg hatása tehát 
éppen annyi volt, mintha bármi más-
ról olvastak volna fel. Egész más lett 
az eredmény a harmadik csoportban, 
ahol fotókat is mutattak a kanyaróban, 
a mumpszban és a rubeolában szenve-
dő gyermekekről, valamint egy anyu-
ka személyes történetét is felolvasták, 
aki kis híján kanyaróban veszítette el 
újszülött fiát. „A harmadik csoportban 
többen is feladták korábbi oltásellenességü-
ket, ami arra utal, hogy az oltásokkal kap-
csolatos kommunikáció során nincs értelme 
konfrontálódni, és sokkal hatékonyabb, 
ha az oltásokkal elkerülhető betegségek 
bemutatására, vagyis az oltások alkalma-
zásának pozitív aspektusaira helyezzük a 
hangsúlyt” – írják a szerzők. 

ILLYÉS ANDRÁS

	 Megfejtették	a	Ceres	
fényes	foltjainak	titkát

 Tavaly mi is 
be számoltunk 
ar ról (42. szám), 
hogy a Ceres 
fényes foltjai-
ban a kutatók 
nagy valószí-

nűséggel sólerakódásokat sejtenek, 
amelyeknek már „csupán” az össze-
tétele kérdéses. Azóta a Nature egyik 
decemberi számában két cikk is 
megjelent, amelyek egyike ennek a 
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vízjég-szublimációt követően maradtak 
vissza. Más, kisebb égitestekkel történt 
ütközések aztán felszínre hozták ezt a 
jeges-sós keveréket. „Ez azt sugallja, hogy 
a Ceres felszíne alatt egy sós vízjég-réteg hú-
zódik” – mondta Nathues.

A 940 kilométeres átlagos átmérőjű 
Ceres felszíne alapvetően a friss asz-felszíne alapvetően a friss asz-
falthoz hasonlítóan sötét, az azt tarkító 
világosabb foltok legfényesebb területei 
a napfény mintegy 50 százalékát verik 
vissza. Ám egyértelműen vízjégre utaló 

fényes sónak az összetételét adja meg, 
míg a másik tanulmány agyagásvá-
nyokat és ammóniában gazdag réteg-
szilikátokat azonosít a törpebolygó 
felszínén, ami új megvilágításba he-
lyezi a Ceres keletkezését és eddigi tör-
ténetét.  

A Ceres felszínén több mint 130 olyan 
fényes területet azonosítottak, melyek-
nek nagy többsége becsapódási kráte-
rekben található. A göttingeni Max 
Planck Naprendszerkutató Intézet An-
dreas Nathues vezette kutatócsoportja 
szerint a fénylő anyag hexahidrit, egyfaj-
ta magnézium-szulfát só lehet, amelynek 
egy másik változata a Földön Epsom-
sóként ismert.

Nathues és munkatársai a Dawn misz-és munkatársai a Dawn misz-
szió kamerájának felvételei alapján úgy 
vélik, hogy ezek a sóban gazdag 
területek a múltban bekövetkezett 

nyomokat nem észleltek a törpebolygón 
– ha van is, annak kimutatásához na-
gyobb felbontású felvételek szükségesek. 

A legragyogóbb foltokat az Occator 
nevű kráterben fedezték fel, amelynek 
átmérője 90 kilométer, közepe táján 
egy 10 kilométer átmérőjű, 500 méter 

mély gödör felületét borítja ez a nagyon 
fénylő anyag.  A gödröt sötét árkok, fel-
tehetően repedések szelik át, s közepén 
egy régebbi, legalább 500 méter magas 
csúcs maradványai is láthatók. Éles pe-
remével, meredek falával, kiterjedt tera-
szait borító csuszamlásos törmelékekkel 
az Occator-kráter a Ceres egyik legfia-Occator-kráter a Ceres egyik legfia--kráter a Ceres egyik legfia-
talabb felszíni alakzata lehet, amelynek 
korát a kutatók 78 millió évre becsülik.

A kráterről készült egyes felvételeken 
egy diffúz köd figyelhető meg a kráter 
alján, a felszín közelében. Ez összefüg- Ez összefüg-Ez összefüg-
gésben lehet a Herschel űrobszervató-Herschel űrobszervató-űrobszervató-
rium által 2014-ben a Ceresnél megfi-
gyelt vízgőzzel. A köd a törpebolygó 
helyi ideje szerint délidőtájt látható, haj-
nalban és alkonyatkor nem, ami az üstö-
kösökön megfigyelhető, a napfény ha-
tására bekövetkező aktivitásra (amikor 
a párolgó vízgőz por- és jégszemcséket 
ragad magával) emlékeztető jelenség, 

A Ceres Occator-kráterének hamis színezés_ képe kiemeli a felszíni 
ásványok közti különbségeket: a képen halvány pirossal a közeli infravörös, 

zölddel a látható vörös, kékkel a látható kék komponenseket jelölték.  
Így a fénylQ tartományoknak a kék jelzés felel meg. A képet a Dawn 
szonda kamerájának 4400 kilométeres távolságból készült felvételei 

alapján állították össze.

Az Occator-kráter perspektivikus képe

DélidQtájt az Occator-kráter alján elpárolgó 
vízpára  bizonyos szögekbQl észlelhetQ ködöt 

alkot a felszín közelében

A Ceres törpebolygó felszínén mintegy  
130 fénylQ területet (legtöbbjüket kráterekben) 
figyeltek meg, közülöük néhányat kékkel 
jelöltek ezen a térképen. A három kis betét-
képen balra fent az Occator-kráter, amelyben  
a legfényesebb foltok találhatók; jobbra fent  
az Oxo-kráter a második legfényesebb 
foltokkal; lent pedig egy átlagos kráter
(KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH/UCLA/MPS/DLR/IDA)



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y 
ÚJ

 E
RE

DM
ÉN

YE
I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/1   5

jegyzik meg a kutatók, hozzátéve, hogy 
ezt a hipotézist még ellenőrizni kell.

A bevezetőben említett másik Nature-
cikkben a Dawn egy másik kutatócso-
portja a Ceres felszínén víztartalmú 
agyagásványok és ammóniában gazdag 
rétegszilikátok jelenlétére utaló nyo-
mokról számol be. Ezt a következtetést a 
szonda látható- és infravörös tartomány-
ban működő spektrométerének adatai-
ból vonták le: a felszínről visszavert fény 
spektrumának hullámhossz szerinti el-
oszlásának elemzésével ugyanis az ásvá-
nyok összetétele meghatározható. Mivel 
azonban ma a Ceres felszíne túlságosan 
meleg ahhoz, hogy rajta az ammónia jég 
formájában megmaradhasson, így ott 
csak bizonyos ásványokban (kémiailag 
kötött formákban) maradhattak fenn 
ammóniamolekulák. 

Ez azonban egyúttal azt is sugallja, 
hogy a Ceres eredetileg nem a jelenle-
gi pályája közelében (a Mars és a Jupiter 
közti kisbolygóövezetben) jöhetett létre, 
hanem egy a Naptól távolabbi övezet-
ben. Egy másik lehetőség, hogy ugyan 
mostani pályájához közel keletkezett, 
ám eközben módjában állt  külsőbb, a 
Neptunusz pályájának közeléből a bel-
ső övezetek felé sodródó anyagtömegek 
begyűjtésére. „Akár közvetlenül, akár 
közvetve jutott hozzájuk, de a Ceresnek 
módjában állt olyan anyagokat magába épí-
teni, amelyek ammóniában és nitrogénben 
gazdag környezetből, a külső Naprendszer-
ből  eredtek” – nyilatkozta a kutatócso-
portot vezető Maria Cristina De Sanctis, 
a római Nemzeti Asztrofizikai Intézet 
munkatársa.

A Földön talált meteoritokkal össze-
vetve a Ceres-ről visszavert fény spekt-
ruma leginkább a szenes kondritok 
CI- és CM-osztályának jegyeihez ha-
sonló, amelyekről korábban úgy vélték, 
hogy a Ceres-ről vagy annak közeléből 
érkezhettek. Ezekből a meteoritokból 
azonban hiányoznak azok a jellegzetes 
elnyelési vonalak, amelyek a Ceres-
ben most kimutatott (földi távcsövek-
kel nem észlelhető) ammóniatartal-
mú ásványokhoz kapcsolhatók. Egy 
további különbség az ásványokban 
kötött víz részarányában mutatkozik, 
amely a meteoritokban legfeljebb 15–
20, a Ceres-ben viszont 30 százalék 
körüli. 

A tanulmány szerzői azt is megállapí-
tották, hogy a Ceres felszíni hőmérsék-
lete 180 és 240 kelvin között változik, 
az egyenlítői vidékeken általában túl 
meleg ahhoz, hogy a felszínen hosszabb 
ideig jég formájában megmaradjon.  

December közepén a Dawn elérte 
végső pályamagasságát, mintegy 385 
kilométerrel a törpebolygó felszíne fe-éterrel a törpebolygó felszíne fe-
lett, és onnan folytatja megfigyeléseit, 
köztük a 35 méter/pixeles felbontású 
felvételek készítését, infravörös-, gam-
ma- és neutronsugárzások vizsgálatát, 
továbbá nagyon pontos gravitációs mé-
réseket.
Forrás: www.nasa.gov/feature/jpl/dawn/new-clues-
to-ceres-bright-spots-and-origins  

	 A	fekete	medvék	
étrendje	

Egy közelmúltban közölt tanul-
mány alaposan meglepte a kuta-
tókat. Eszerint a Yosemite Nem-
zeti Parkban élő fekete medvék 

elsősorban növényeket, főleg bogyós 
gyümölcsöket, makkot és dióféléket 
esznek. A San Diegói Kaliforniai Egye-
tem (UC) biológusainak kutatása sze-
rint a medvék nem az állati táplálékot 
keresik, hanem növényeken élnek. Azt 
is kimutatták, hogy egyes rovarok, így 
a hangyák és más állati fehérjék, mint 
például az öszvérszarvas (füles amerikai 
szarvas) csak kis részben egészítik ki a 
medvék rendes évi étrendjét. 

Az Ökológiai és Fejlődéstani Mód-
szerek című lap online kiadásában 
megjelent tanulmány még a medvék-
kel foglalkozó ökológusokat és termé-
szetvédőket is meglepte, mert régóta 
azt feltételezték, hogy a Sierra Nevadá-
ban élő fekete medvéknek nagy meny-
nyiségű állati fehérjére van szükségük, 
amit elsősorban hangyák és más ro-
varok fogyasztásával szereznek, mert 
rovarmaradványokat gyakran találtak 
a medvék székletében. A kutatók úgy 
vélték, hogy táplálkozásuk egyensúlya 
miatt a medvék valószínűleg sok han-
gyát esznek. 

A biológusok korábban a medvék 
székletében található emészthetetlen 
élelemből származó információkra 
támaszkodtak, ebben a kutatásban 
viszont a megemésztett táplálék 
elemzéséből származó adatokat tar-
tották fontosnak. Az ökológusok a 
medvék különböző szöveteiben ter-
melődő, az emészthető táplálékok-
ból származó anyagokat keresték. A 
különböző növény és állatfajokban 
található stabil, nem radioaktív szén 
és nitrogén izotópok mennyiségét 
mérték, és statisztikai megközelí-
téssel hasonlították össze a medvék 
szőrtakarójában mért stabil szén és 
nitrogén izotópokkal. Ezek a mérések 
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tették lehetővé, hogy számszerűsítsék 
mit evett a medve, aminek elemei a 
bundája szőrszálaiban megjelentek. 

Az Ökológiai és Környezeti határok 
című lapban egy tavaly publikált tanul-
mányban Hopkins és kutatótársai arról 
számoltak be, hogy fekete medvékből 
származó szőrzetből és csontokból, stabil 
szén és nitrogén izotópok mérésével azt 
állapították meg, hogy a századforduló 
óta a medvék étrendjében drámaian le-
csökkent az állati eredetű táplálék. 

A kutatók ugyanazt a technikát alkal-
mazták, mint amivel az alaszkai Aleuti-
an szigeteken megjelenő vándor- vagy 
norvég patkányok étkezési szokásait 
meghatározták. Ez az invazív faj nagy-
mértékben szárazföldi növényeken és az 
időszakonként nagy mennyiségű apró 
tengeri rákon tartja fenn magát, és nem 
tengeri madarakat fogyaszt, mint az 
korábban feltételezték.

– A patkányok elözönlötték a szigete-
ket, uralják az élőhelyeket, és sok ősho-
nos állatot, különösen madarakat pusz-
títottak el, ami komoly természetvédel-
mi problémát jelent – mondta Carolyn 
Kurle, az UC biológus egyetemi adjunk-
tusa, aki az erről szóló tanulmányt Jack 
Hopkins doktori ösztöndíjassal együtt 
készítette. – Stabil izotópokat használ-
tunk annak megerősítésére, hogy a ten-
geri madarak patkányok általi gyökeres 
kiirtása olyan mértékű azon a szigeten, 
ahol dolgoztunk, hogy a patkányok már 
más táplálékot keresnek. 

– Mind a patkányok, mind a fekete 
medvék mindenevők, és olyan össze-
tett étrendjük van, ami növényeket és 
állatokat is tartalmaz – magyarázta 
Hopkins – Ismereteink szerint ko-
rábban nem volt olyan kutatás, ami 
pontosan megbecsülte volna ezeknél 
a mindenevő populációknál a növényi 
és állati étrend fontosságát és arányát. 

Hopkins és Kurle megállapították, 
hogy a Yosemite fekete medvéinek el-
sődleges tápláléka növényekből, főleg 
makkokból áll. – Azt találtuk, hogy a 
nőstény medvék takarmányában több 
a magas zsírtartalmú makk és fenyő-
mag, mint a hímekében, ami arra 
utal, hogy a nőstényeknek valószínű-
leg szükségük van ezekre a magokra 
a szaporodáshoz. Ez egy újabb kérdést 
vet fel a Sierra fekete medvéinek jövőjét 
illetően, mert ha folytatódik a cukorfe-
nyők rozsdagombák általi kártétele és az 
a gyors tölgypusztulás, ami a tengerpart 
felől terjed, akkor a növényi tápláléknak 
is szűkében lesznek az állatok. 

MANGEL GYÖNGYI
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VA N  E G Y P Ú P Ú ,  VA N  K É T P Ú P Ú …

A TEVETUDOMÁNY
Kevés annyira „ikonikus” háziállat létezik talán, mint a teve. Habár hazánkban csakúgy nem honosodott 

meg, mint bárhol egyebütt a nyugati világban, mégis nehéz lenne olyan embert találni, aki ne tudná elkép-

zelni,	leírni	ezt	az	állatot.	Ráadásul	a	teve	épp	ilyen	intenzitással	kötWdik	a	kollektív	emberi	emlékezetben	
egy bizonyos, jól körülírható környezethez és néphez-kultúrához: a sivataghoz és az „arabokhoz”. 

A teve legjellemzőbb tulajdon-
sága a púpja, már az ókortól 
kezdve ez az a jellegzetesség, 

amely leginkább megragadta az em-
ber képzeletét. A hát eme kitüremke-
dései arra is alkalmasak, hogy elkülö-
nítsük a két ma is létező fajt: a baktriai 
(kétpúpú) tevét és a dromedárt (egy-
púpú teve). Mindkét faj háziasított, és 
a púpjaikat leszámítva mind küllem-
ben, mind viselkedésben, mind pedig 
egyéb tulajdonságaikban igencsak ha-
sonlítanak egymáshoz. A két faj sza-
porodóképes hibrideket hozhat létre, 
és az emberek már régóta keresztezik 
őket, elsősorban azért, hogy a kiindu-
lási fajoknál még erősebb, teherbíróbb 
jószágokat kapjanak. 

Evolúció
A tevefélék a páros ujjú, kérődző patá-
sok közé tartoznak. Legtávolabbi kö-
zös ősük ezelőtt 40–50 millió évvel az 
amerikai őskontinensen jelent meg, 
így a tevefélék evolúciója javarészt az 

Újvilágban zajlott. A korai pleisztocén 
idején, amikor a kezdődő eljegesedé-
sek során a tengerek szintje jelentősen 
alábbszállt, mintegy kétmillió évvel 
ezelőtt az őstevék egy csoportja a szá-
razra kerülő mai Bering-szoroson át 
érkezett Eurázsiába. (Igen érdekes, 
hogy a tevefélékkel együtt a kutyafé-
lék és a lovak is újvilági eredetűek, és 
evolúciós értelemben csak „nemrég” 
jöttek át az Óvilágba.) Eurázsiai fejlő-
désük során a tevék benépesítették 
Közép-, Délnyugat-Ázsiát, az Arab-
félszigetet, és egykor Észak-Afrikában 
is éltek vad populációik. Különös mó-
don „szülőföldjükről”, Észak-Ameri-
kából eltűntek, viszont egy másik cso-
portjuk, a tevékkel közeli rokon láma 
és vikunya Dél-Amerikában mind-
máig fennmaradt. (Hasonlóan a te-
vékhez, az újvilági „rokonokat” is há-
ziasította az ember.)

Eurázsiában két máig fennmaradt 
fajuk alakult ki, a már említett két- il-
letve egypúpú teve. Jelenlegi (háziasí-

tott sorban élő egyedekre vonatkozó) 
létszámukat tekintve a dromedár sok-
kal gyakoribb, mint a baktriai teve, 
ugyanakkor utóbbi az, amelynek 
fennmaradt vadon élő populációja. A 
kétpúpú vadtevék Mongólia és Kína 
határvidékén élnek Belső-Ázsiában, 
de rendkívül veszélyeztetett a fenn-
maradásuk (a vadászat és a farkasok 
miatt). Érdekes módon a XIX. század-
ban ugyanaz a Nyikolaj Prsewalski fe-
dezte fel a vadonélő tevéket, akiről a 
híres prsewalski lovat is elnevezték.

Könnyű lenne arra a következtetésre 
jutni, hogy a vadteve a háziasított két-
púpú teve őse. Dacára a küllembeli ha-
sonlóságnak, a genetika mást mond. 
Amikor több tevepopulációból, illetve 
vadtevéktől származó mitokondriális 
DNS-minták alapján elvégezték a 
molekuláris analízist, kiderült, hogy a 
mai vadtevék ősei jóval azelőtt leváltak 
a háziasított tevékhez vezető (anyai) 
vonalról, mielőtt az ember domeszti-
kálta volna a kétpúpú tevét. (A baktriai 

A TEVE NEVE
A tevék közös neve a legtöbb 
nyelvben az angol „camel” szóra
emlékeztet, mely valószín`leg a 
kö    zel-keleti nyelvekben létezR „ga-
mal”-ra vezethetR vissza. Ennek je-
lentése a „teherhordó” szavunkkal 
közelíthetR – amely érzékelteti a 
há ziállattá vált tevék legfRbb funk-
cióját. A dromedár szó latin erede-
t`, jelentése „fürge, gyors”.

Vadtevék Mongóliában
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igaz, miszerint a teve púpjában 
hordja vízutánpótlását, áttéte-
lesen mégiscsak az itt raktáro-
zott zsír szolgáltat vizet az ál-
latnak szükség esetén. 

A teve nemcsak arra képes, 
hogy belsőleg vizet „szabadít-
son fel”, hanem igen takarékos 
is a vízvesztés terén. Nagy me-
legben alig párologtat, veséjé-
ben különlegesen hatékony víz-
visszaszívás zajlik. Az 5–600 ki-
lós teve ilyenkor naponta csak 
fél-egy liter vizeletet ürít. A test 
egy részét fedő hosszú szőr me-
legben (is) jó hőszigetelő. 
Emellett a teve rendkívül érdekes 
hőszabályozó képességet mutat. Test-
hőmérséklete 32–33 és 40–42 Celsius 
fok között ingadozhat éjjeli és nappali vi-
szonyok között. Azzal, hogy így bizo-
nyos mértékig képes „követni” a külső 
hőmérsékletet, szintén csökkenti a hű-
tés és fűtés energetikai és vízvesztési 
költségeit. 

A teve élőhelye természetesen nem a 
vegetáció nélküli sivatag – ide az em-
ber kényszeríti, hogy dolgozzon neki. 
A tevék jellemzően a gyér füvű, száraz 
sztyeppék és félsivatagok lakói Ázsiá-
ban és Észak-Afrikában. Táplálékuk 
ennek megfelelően az ilyen területek 
mindenféle növényéből áll – válogatás 
nélkül. A teve rendkívül ellenálló aj-
kaival és szájával még a legtüskésebb 
növényeket is bekebelezi. Kérődző lé-
vén, először csak nagyjából összerágott 
ételt nyel le, majd később felöklendezi 

és újra megrágja az előemésztett fala-
tokat. Extrém éhínség idején a teve 
zordabb „menüt” is elvisel – megfi-
gyeltek dögevő (!) tevéket is, illetve  
olyan egyedeket is, amelyek gyakorla-
tilag emészthetetlennek tartott holmi-
kat faltak fel (ruházat, lábbelik, sát-
rak). 

Viselkedés
A természetes körülmények között élő 
tevék csoportos viselkedése erősen em-
lékeztet más nagytermetű patásoké-
hoz, például a lovakéhoz. Egész évben 
kisebb-nagyobb csoportokban legel-
nek, ezek létszáma nem haladja meg a 
30-at. A csoportot rendszerint egy 
rangidős tevemén uralja, de lehetnek 
tevekanca-vezette csoportok is. Páro-
sodáskor a legerősebb mének sajátítják 
ki a kancák legnagyobb részét. A teve-
kanca egész évben ciklikusan ismétlő-
dő fázisokban megtermékenyíthető ál-

tevét körülbelül ötezer, a dromedárt 
pedig négyezerötszáz éve háziasítot-
ták; előbbit nagyjából a mai Afganisz-
tán, utóbbit pedig feltehetően Arábia 
területén.) Ez azt jelenti, hogy a kétpú-
pú teve közvetlen őse már eltűnt, a 
megmaradt vadtevék pedig sem „el-
vadult” házitevék, sem pedig teve-
ősök. Helyesebb lenne őket „legköze-
lebbi vadonélő rokonoknak” hívni.

A dromedár állománya teljes egészé-
ben domesztikált egyedekből áll, sem 
őse, sem vad rokonai nem lelhetők 
már fel. 

Életmód és ami mögötte van
A teve (mindkét faj) az extrém száraz, 
szélsőséges éghajlathoz leginkább al-
kalmazkodott, ma is élő állatfajok leg-
nagyobbika. Legendás tulajdonsága 
szívóssága, amelyet rendkívüli tole-
rancia jellemez a vízhiánnyal, hőmér-
séklet-ingadozással, alacsony minősé-
gű táplálékkal, valamint kegyetlen fi-
zikai megterheléssel szemben. 

Az ember számára az életben mara-
dást tekintve a teve esetében a száraz-
ságtűrés talán a legmeghökkentőbb 
tulajdonság. Nem csoda, hiszen az 
ember nem tekinthető fiziológiai 
szempontból „víztakarékos” lénynek, 
melegben bőven verejtékezünk, és 
vízutánpótlás nélkül néhány nap alatt 
halálosan kiszáradunk. A teve ezzel 
szemben hetekig (!) képes nemhogy 
életben maradni, hanem keményen 
dolgozni is ivás nélkül sivatagi környe-
zetben. Különleges módon étvágyát 
sem veszíti el ilyenkor, továbbra is fo-
gyaszt olyan száraz eleségeket, mint 
széna, datolya. A teve szélsőséges hely-
zetben elvisel akár 30%-os vízveszte-
séget is (az emlősök többsége belepusz-
tul a 10%-ot meghaladó kiszáradásba). 
Ugyanilyen bámulatos a hidratációs 
kapacitása: jelentős vízveszteség pótlá-
sára képes néhány percen belül, egy-
részt elképesztő vízszivattyúzó képes-
sége révén, másrészt mivel különleges 
vörösvértestjei nem pukkadnak szét a 
vér rohamos felhígulásakor. A teve 
szárazságtűrését több élettani-anató-
miai tulajdonság is segíti. Anyagcseré-
je rendkívül víztakarékos – a főkép-
pen a púpban raktározott zsírszövet 
képezi azt az energiatartalékot, amely-
nek lebontása nemcsak hajtóerőt ad az 
izmoknak, hanem a metabolikus ere-
detű víz révén belsőleg termelt vízzel 
is ellátja az állatot. Vagyis habár nem 

Tevegelés kétpúpú tevén

Elvadult dromedárok Ausztráliában



8   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/1

sen szűkebb lett volna 
mind politikai, mind 
gazdasági téren Eur-
ázsia és Afrika jelentős 
részeit beleértve. Eze-
ken a roppant kiterje-
désű kontinens-része-
ken az utazás, a keres-
kedelem és a hódítás 
sem lett volna lehetsé-
ges a ma ismert ütem-
ben, ha az emberek 
nem rendelkeznek az 
extrém terep- és éghaj-
lati viszonyok áthidalá-
sára képes hátas és te-

herhordó tevék tömegeivel. Észak-Af-
rika, Arábia, Közép-Kelet-, vala-
mint Belső-Ázsia száraz, sokszor 
sivatagos, kietlen terepén csak a teve 
képes életben maradni úgy, hogy 
100–200 kilónyi terhet cipel ráadá-
sul hosszú heteken át. A teve előnye 
pont abban rejlik, hogy rendkívül 
nagy teher szállítására képes saját 
maga, így olyan helyekre is eljuttat-
hatja az embert és javait, ahová sem-
miféle szekeret nem lehetne elvon-
szolni. Minderre pedig, kis túlzással, 
étlen-szomjan is képes. Habár a te-
vék tetteit nem örökítik meg olyan 
hősköltemények, mint a híres had-
vezérek és hadak lovaiét, biztosra 
vehető, hogy sem a Távol-Keletre és 
Indiába vezető kereskedelmi utak, 
sem az arabok hódításai nem mű-
ködtek volna teve-támogatás nélkül. 

lapotba kerül, ovulációját a sikeres pár-
zás indítja be. Ha viszont nem történik 
megtermékenyítés, a petesejt nyugal-
mi állapotba kerül ismét. A vadon élő 
tevék természetesen csak akkor páro-
sodnak, amikor az időzítés a majdani 
ellés szempontjából kedvező. A vem-
hesség igen hosszú, nagyjából 13–15 
hónap. Szinte mindig egyetlen tevecsi-
kó jön világra, amely sokáig, 3–5 évig 
az anya felügyelete alatt marad. Ha-
sonlóan a legtöbb patáshoz, a csikó igen 
fejletten születik, és nagyon hamar ké-
pes lépést tartani a felnőttekkel. 

Talán nem véletlen, hogy a tevék 
összes faját, amely „találkozott” a mo-
dern emberrel, háziasítani tudták őse-
ink mind az Ó-, mind pedig az Újvi-
lágban. Természetesen e folyamatot 
mindig az ember kezdeményezhette, 
azonban a hajdani vadtevék és dél-
amerikai lámák nyilvánvalóan kedve-
zőbb „alapanyagnak” bizonyultak a 
domesztikáció számára, mint az olyan 
patások, amelyeket sohasem sikerült 
uralmunk alá hajtani (a legtöbb szar-
vas- és antilopféle, a zebra stb.). Fontos 
figyelembe venni, hogy a lovat és sza-
marat leszámítva a tevék (és dél-ameri-
kai rokonaik) az egyedüli olyan patás 
háziállatok, melyek zöme nem fogyasz-
tási célokat szolgál, hanem kooperatív 
munkát végez az emberrel. Ez arra 
utal, hogy a teve őse viselkedését te-
kintve eredendően kezelhetőbb lehe-
tett a legtöbb növényevő vadnál.

Kapcsolat az emberrel
Az ókortól kezdődően a teve egyike 
lehetett azon háziállatoknak, ame-
lyeknek történelemformáló szerep ju-
tott az ember szempontjából. Tevék 
híján az emberiség mozgástere jelentő-

Napjaink legélénkebb teve-hírfor-
rása is ennek a munkakapcsolatnak 
egy nemrégiben sajnálatos módon 
félresikerült fejezetéből adódik. Para-
dox módon jelenleg a legnépesebb 
„vad” teve állomány Ausztráliában 
él, azon a kontinensen, ahol a teve je-
lenléte mindössze másfél évszázadra 
tehető. Mivel az ausztrál környezeti 
viszonyok igencsak hasonlítanak a 
tevét „naggyá tevő” eurázsiai félsiva-
tagokra, nem meglepő, hogy a 
XIX. század második felében nagy-
számú tevét (főleg dromedárt) ha-
józtak be Afganisztánból a tevehaj-
tókkal együtt – teherszállítási cél-
ból. A tevék megbízhatóan dolgoz-
tak egészen az 1910-es évekig 
Ausztráliában, elősegítve a konti-
nens addig szinte járhatatlan részei-
nek meghódítását. Amikor azonban 
a vasút és az autók megjelenése haté-
konyabb eszközt adott az ember ke-
zébe, jellemző felelőtlenséggel a tevé-
ket egyszerűen a sorsukra hagyták az 
ausztrál vadonban. Oly sok behurcolt 
fajhoz hasonlóan a tevék sem voltak 
hajlandók kipusztulni, hanem ehe-
lyett jelentősen elszaporodtak – jelen-
leg az ausztrál tevepopulációt egy-
milliósra becsülik. Ez pedig gonddal 
jár – a nagytermetű, szívós növény-
evők konkurrensei mind az őshonos, 
mind a haszonállatoknak, sőt a vízle-
lőhelyeken az embernek is. A XXI. 
századi ember meghökkentő tehetet-
lenségére és nyers kegyetlenségére 
pedig mi sem jellemzőbb, mint az 
ausztrál kormányzat frappáns megol-
dása e helyzetre: a tevék lakatlan te-
rületre hajtása, majd helikopterekről 
történő halomra lődözése…

TevejövW
Nem kétséges, hogy a teve mint házi-
állat a jövőben is az ember fontos part-
nere marad. Ereje, sokoldalú alkalmaz-
hatósága, valamint különlegesen táplá-
ló, a tehéntejnél magasabb hőstabilitású, 
bőséges teje révén hatalmas földrajzi el-
terjedésen képvisel jelentős értéket. 
Habár képzeletünkben elsősorban 
mint a sivatagos tájak jellegzetes állata 
jelenik meg, tartása Európában sem je-
lent gondot. Ha a klímaváltozás folya-
mata a jóslatoknak megfelelően zajlik, 
utódaink akár vonzónak is találhatják 
a közelebbi ismerkedést ezzel a figye-
lemre méltó állattal. 

PONGRÁCZ PÉTER

Dolgozó tevék és afgán hajcsárok 

Ausztráliában az 1800-as évekbQl

Tevecsalád
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Életünk ma már megkerülhetet-
len része a digitális technika, 
amely nemcsak hétköznapja-

inkban van jelen, hanem tulajdon-
képpen életünk szinte minden epi-
zódjában, legyen szó televíziózásról, 
bevásárlásról, utazásról vagy éppen 
egészségügyi ellátásról.

A modern orvoslás nélkülözhetetlen 
kellékei azok a képalkotó berendezé-
sek, amelyek szövetroncsolásos, vagyis 
sebészi beavatkozás nélkül képesek se-
gítséget nyújtani a diagnózis felállításá-
ban. Míg néhány éve ez a megállapítás 
egyet jelentett egy röntgen- vagy ép-
pen ultrahangfelvétel elkészítésével, 
ma már – jóllehet ezek jelentősége to-
vábbra sem csökkent – a radiológiai di-
agnosztikának csak kis szeletét jelentik. 
A fejlődés ezen a téren is óriási, ami a 
szakembereknek egy-egy területen 
(esetünkben ez a radiológia) belüli spe-

cializálódását követeli meg. Mindez 
nemcsak a klasszikus „röntgenorvos” 
és „röntgenasszisztens” besorolást teszi 
idejétmúlttá, hanem a hagyományos, 
filmre vagy polaroid hordozóra készí-
tett felvételeket is.

Amikor a zene gyógyít
Miért kezdődik egy, a CT-diagnoszti-
káról szóló cikk Beatles-idézettel? Ha 
tennénk egy rövid időutazást a hatva-
nas évek közepe tájára, azt láthatnánk, 
hogy az Electric & Music Industries 
(hanglemezgyűjtők körében ismertebb 
nevén az EMI) üzemében, annak a 
Heathrow repülőtérhez közeli labo-
ratóriumában egy kutató, Godfrey 
Hounsfield lázas munkát folytat. Jo-
hann Radon 1917-ben ismertetett, bri-
liáns matematikai elméletét igyekszik 
a gyakorlatba átültetni, amit 1963-
ban már Allan Cormack is megkísé-
relt: Radon elmélete alapján, a radon-
transzformáció segítségével metszeti 
röntgenképeket próbált készíteni. Az 
EMI-labor említett munkatársa si-
kerrel járt, ami egyebek mellett a 
Beatles zenekar bevételeinek is kö-
szönhető, ugyanis nemcsak Hounsfield 
kutatásait, hanem a prototípus létreho-
zását is ebből tudták finanszírozni. 
Amellett tehát, hogy a népszerű zene-
kar üzenete a dalok révén embermilli-

ókhoz jutott el, legalább ugyanennyi 
ember részesül a computer tomographia 
nyújtotta szolgáltatásokból.

A számítógépes rétegvizsgálat tech-
nológiájának kifejlesztéséért – a mód-
szer fontosságának és jelentőségének 
megfelelően – Hounsfieldnek és Allan 
Cormacknak ítélték oda az 1979. évi 
orvostudományi Nobel-díjat. A király-
nő Hounsfieldet, több más elismerés 
mellett, 1981-ben lovaggá ütötte.

A computer tomographia első klini-
kai felhasználására 1971. október elsejé-
ig kellett várni; a berendezés segítsé-
gével a londoni Atkinson Morley 
kórházban egy asszony agyáról – 
amelyben daganatot gyanítottak – 
felvételeket készítettek. A hajdani 
készülékkel egy agyi képszelet elké-
szítési ideje – mai tudásunkkal nézve 
elképesztően hosszú idő – öt perc 
volt, amit aztán a számítástechnika 
akkori lehetőségeinek megfelelően 
80x80-as mátrixrendszerben ábrá-
zoltak.  A mai lehetőségekkel össze-
hasonlítva ez a kép igen kezdetleges 
volt, hiszen jelenleg a CT gyakorla-
tában 512-es vagy 1024-es mátrix 
használatos. Akkoriban egy teljes 
agyi vizsgálat órákig eltartott (gon-
dolhatjuk, hogy ez mennyire nehe-
zen kivitelezhető volt már csak a 
vizsgálatot igénylő teljes mozdulat-

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

A BEATLES ÉS 
AZ EMBERSZKENNER

Az elmúlt hónapokban – energetikai kor-

szeresítés	 címen	 –	 számos	 radiológiai	
eszköz	beszerzésére	vagy	cseréjére	nyílt	
lehetWsége	 a	 magyarországi	 egészség-

ügyi	intézményeknek.	E	bíztató	fejlemény	
jó	apropó	arra,	hogy	a	modern	képalkotó	
eszközök	közül	talán	a	legtöbbet	emlege-

tett	 számítógépes	 rétegvizsgáló,	 ismer-
tebb	 nevén	 a	 CT	 (computer	 tomograph)	
megalkotásának	és	meködésének	kulisz-

száiba	nyújtsunk	bepillantást.

„Amikor sokkal iatalabb voltam, mint most
Nem volt szükségem semmilyen segítségre 
De a napok múlásával már nem vagyok  
olyan magabiztos
Változott a véleményem, kitártam az ajtókat, 
Hogy segíts, ha tudsz, mert elszomorodtam
Hálás vagyok, hogy itt vagy
Segíts, hogy újra lábra tudjak állni!” 

(Beatles: Help)

A GE 128 szeletes spirál CT-berendezésének lelke, 

a 1,5 tonnás forgóegység
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A CT-diagnosztika legfontosabb elő-
nye a gyorsasága. Ma már mozgó szer-
veket is lehetséges jó minőségben vizs-
gálni, a cső körbefordulási ideje akár 0,3 
másodpercre lecsökkenthető, ami alatt 

2–4 centiméter szélességű terület is leké-
pezhető. Még a szív mozgása, „dobogá-
sa” sem okoz gondot, ennek köszönhe-
tően a CT módszere beilleszkedett a szív 
radiológiai és kardiológiai eszköztárába 

lanság miatt is), míg manapság akár 
1-2(!) másodperc alatt is leképezhető 
a teljes koponya. 

Az első készülékeket jellemzően agyi 
vizsgálatokra fejlesztették ki, de a klini-
kai sikerek következtében 
a teljes test leképezésére ké-
pes berendezések is készül-
tek. A vizsgálatok eleinte 
„szekvenciálisan” zajlot-
tak, vagyis a pásztázás 
(szkennelés) után lépett ar-
rébb a vizsgálóasztal, majd 
újra pásztázás következett 
és így tovább. Jelenleg 
többnyire spirális (helikális) 
üzemmódban működnek 
a CT-berendezések: ekkor 
a röntgencső, valamint az 
áthaladó és elnyelt sugár 
mennyiségi arányát érzé-
kelő detektorok egymás-
hoz rögzítve, kényszerpá-
lyán haladnak együtt, mi-
közben a vizsgálóasztal 
mozgása folyamatos, csak-
úgy, mint maga a pásztázás.

Másodperctöredékek	alatt
A CT módszere időközben számtalan 
forradalmi újításon esett át. Ezeknek 
köszönhetően a pásztázás ideje csök-
kent, így a vizsgálatok is gyorsabbá vál-
tak. Az első generációs berendezéseknél 
a sugárforrással szemben még csak egy 
detektor állt. 1976-tól, a második ge-
neráció megjelenésétől nőtt a detek-
torok száma, ezért azokat körívben 
helyezték el, hogy a pontszerű sugár-
forrásból minden irányba terjedő su-
gárnyalábot megfelelően tudják ész-
lelni. A harmadik és negyedik gene-
rációs gépeknél a sugárforrás és a de-
tektorok mozgása még inkább 
összehangolttá vált, utóbbiak száma 
még tovább gyarapodott, s már nem 
egy sorban, hanem mátrixban he-
lyezkednek el és a méretük is csökkent. 

A fejlesztés során az egyik legna-
gyobb gond az volt, hogy azonos 
irányban forogva a rendszer, mint egy 
tengelyre vagy orsóra, feltekerte a bel-
ső kábelezést, ezért a másik irányba is 
forgást kellett végeznie a letekercselés-
hez. Ezt a problémát egy újabb tech-
nológiai vívmánynak, a csúszóérint-
kezős rendszernek köszönhetően sike-
rült megoldani, ezért tudnak a mai 
berendezések folyamatosan és egy 
irányban pásztázni.

is. Jelenleg a leggyorsabb berendezések 
az úgynevezett dual source-gépek, ame-
lyekbe két röntgencsövet építettek be. 
Elméletileg már a szív gyógyszeres lassí-
tása (béta-blokkolókkal) és EKG-vezér-

lés nélkül is végezhető 
ilyen CT-vizsgálat. 

A gyorsaságnak persze 
a páciens szempontjából is 
vannak előnyei: például 
egyes esetekben kisebb 
mennyiségű kontraszt-
anyaggal terhelődik a 
szervezete (ezzel is jó ha-
tásfokú vizsgálatot lehet 
végezni), rövidebb ideig 
tartózkodik a „zárt tér-
ben”, és a levegővétel szü-
neteltetése is könnyebben 
kivitelezhető.

A szoftverek is egyre 
fejlettebbek, egyre több 
szemléletes háromdi-
menziós kép készíthető, 
jobb vizualizációt bizto-
sítva, ami nemcsak az 

emberi test külső ábrázolását (csontokra 
vagy bőrkontúrra „ablakolva”) tette 
látványosabbá, hanem a belső szervek 
térbeli megjelenítését is megkönnyítet-
te. Míg az előbbit többnyire traumato-

A SUGÁRTERHELÉS OPTIMALIZÁLÁSA

A módszer nagy hátránya a sugárterhelés. Mivel a CT is végeredményben röntgensugárral végzett 
vizsgálat, közben ionizáló sugárzás éri a pácienst. Minden ilyen sugárzás biológiailag negatív hatá- közben ionizáló sugárzás éri a pácienst. Minden ilyen sugárzás biológiailag negatív hatá- ionizáló sugárzás éri a pácienst. Minden ilyen sugárzás biológiailag negatív hatá-
sú, bizonyos dózis felett pedig közvetlenül vagy közvetve maradandó egészségkárosodást okozhat.
A CT röntgencsövébQl kilépQ sugárnyaláb létrehozásához jellemzQen 80–150 kV feszültség szüksé-
ges, 50–450 mA áramerQsség mellett. A korszer_ gépeknél a leképezési idQ – említettük – már na-
gyon rövid. A sugárterhelést egyrészt a feszültség, másrészt az áramerQsség és az idQ szorzata ha-
tározza meg. A dózisterhelés csökkentésére a gyártók dózis modulációs rendszereket alkalmaznak, 
hogy elérjék a lehetQ legoptimálisabb képminQséget, a lehetQ legkisebb dózis mellett. A berendezés 
a vizsgálandó test háromdimenziós kiterjedéséhez igazítja pásztázás közben az áramerQsség érté-
két. A sugárérzékeny szervek, mint például a szemlencse, a pajzsmirigy vagy az ivarszervek némileg 
alacsonyabb terhelést kapnak a szervspecifikus dózis modulációs rendszernek köszönhetQen. Saj- dózis modulációs rendszernek köszönhetQen. Saj-s rendszernek köszönhetQen. Saj-
nos azonban tudomásul kell vennünk, hogy a dózis csökkentése a képminQség rovására történik. 

A CT-vizsgálat dózisa sok egyéb tényezQtQl is függ: az alkalmazott szakmai protokoll, a betegség 
vizsgálati igénye, a beteg testsúlya és testének térfogata mind fontos tényezQk. A dózist a vizsgála-
tok kapcsán a DLP- (dose lenght product) adat megadásával állapíthatjuk meg, amelynek testtájék-
ra és testsúlyra specifikus állandókkal való szorzata adja meg az egyenérték-dózist. Ez nem más, 
mint valamely testszövet adott pontjában, térfogatában elnyelt dózis mennyisége (mértékegysége a 
Sievert; Sv). JellemzQen egy mellkasi, hasi és kismedencei CT-vizsgálat dózisa – átlagos hetven ki-
logrammos páciens esetén – 15 mSv körüli érték. 

Nagy statisztikai adatbázis alapján ma már laikusként is tanulmányozhatjuk saját radiológiai 
vizsgálataink sugárdózisát. A kapott lelet DLP-adatát és a szóbanforgó testrégiót ugyanis ha be-álataink sugárdózisát. A kapott lelet DLP-adatát és a szóbanforgó testrégiót ugyanis ha be- sugárdózisát. A kapott lelet DLP-adatát és a szóbanforgó testrégiót ugyanis ha be-át és a szóbanforgó testrégiót ugyanis ha be-t és a szóbanforgó testrégiót ugyanis ha be-
írjuk az interneten bárki számára hozzáférhetQ kalkulátorba (http://www.xrayrisk.com/calculator/
calculator.php), egészen pontos közelítést kapunk. Ha nem tudjuk ezt az adatot, egy-egy testré-
gióra vonatkozóan átlagdózis alapján akkor is számol a rendszer, amely még az adott dózis 
daganatos rizikójáról is becslést készít.

Az új, 128 szeletes CT vizsgálat közben 
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lógiai, ortopédiai, illetve plasztikai mű-
tétek tervezéséhez használják, utóbbi 
bizonyos esetekben például a bélrend-
szer, a tüdő, illetve a húgyhólyag ha-
gyományos tükrözéses vizsgálatait 
vagy mondjuk az érrendszer és a szív 
katéteres állapotfelmérését válthatja ki.  

Különleges	látásmód
A hagyományos, síkban leképezett, és 
összegzett röntgenfelvételekhez képest 
a modern, háromdimenziós képalko-
tók (CT, MR) a szó szoros és átvitt ér-
telmében is újfajta látásmódot követel-
nek meg radiológustól (röntgenorvos) 
és radiográfustól (diagnosztikai képal-
kotó) egyaránt. Egyrészt megszűnnek 
az összegzett képen sokszor zavaró ösz-
szevetülések, másrészt a szerveknek jól 
láthatóvá és mérhetővé válik a harma-
dik dimenziója, vagyis a mélysége is. 

Az anatómiai tankönyv részletességé-
vel ábrázolt testtájékon szinte minden 
apró részlet, az erektől és idegektől a 
porckorongon, szalagokon, nyirokcso-

mókon át az epeútig, illetve hörgőrend-
szerig vagy éppenséggel a belsőfül szer-
kezetéig is jól detektálható. Emiatt a vé-
leményalkotáshoz az anatómia (met-
szetanatómia) korábbiakhoz képest 
jóval alaposabb ismeretére van szükség.  
Amíg a mágneses rezonancia- (MR-) 
vizsgálat során mindhárom fősíkban 
készülnek leképezések, addig a CT jó-
szerivel a szalámiszeletelés analógiájá-
val, transzverzális síkú felvételeket al-
kot, amelyekből azután másodlagosan 
tetszés szerinti síkban készíthető re-
konstrukció.

A radiológiai képalkotókkal készített 
felvételekkel – mint, ahogy korábban 
utaltunk rá – több, a páciens számára 
kellemetlen vizsgálat (például az 
endoszkópia) is kiváltható. Segítségével 
virtuálisan ugyan, de beléphetünk a pá-
ciens testébe, feltérképezhetjük a belek 
vagy épp az erek állapotát. Az elválto-
zások megjelenése, morfológiája, „vi-
selkedése”, az érpályába jutatott kont-
rasztanyag halmozása alapján kialakult 

radiológusi vélemény azonban továbbra 
sem helyettesíti a szövettani diagnózist. 
Ám kétségtelen, hogy a technika fejlő-
désével ez a véleményalkotás sokkal 
könnyebb, pontosabb, mint például tíz 
évvel ezelőtt volt.

Sokoldalú	berendezés
A humán egészségügy területén a CT-
vizsgálati módszerek egyéb alkalmazá-
saival is találkozhatunk. Ilyenek például 
a részben izotópdiagnosztikában hasz-
nálatos emissziós és transzmissziós com-
pu ter to mo grá fi ás berendezések (PET-
CT, SPECT-CT), valamint a sugárte-
rápiás tervezésekhez segítséget nyújtó 
CT-szimulátorok. A CT a szövettani 
mintavételezések során jó szolgálatot 
tehet azáltal, hogy használatával a min-
tavevő tűt az igen apró elváltozásokhoz 
is oda lehet vezetni. Még a sebészi be-
avatkozásokban is alkalmazható a com-
puter tomographia: segítségével a test-
tájék felnyitása nélkül vezethetnek be 
dréncsövet egy-egy tályogos üreg meg-
csapolására, kitisztítására.

Természetesen az állatgyógyászatban 
is találkozhatunk a computer to mo gra-
phiával, csakúgy, mint a gyógyszer ku-
ta tás ban. A CT-technika azonban 
nemcsak az egészségügy területén 
használatos. Remek vizsgálati eszközt 
ad többek között az archeológus, pale-
ontológus és geológus kezébe, de ma 
már a fémipar vagy éppen a járműipar 
is nagy hasznát veszi. Utóbbi esetében 
például a vasúti kocsik fékalkatrészei-
nek vizsgálatát is ezzel a technikával 
végzik, így a már nagyon apró eltérése-
ket – zárványokat, repedéseket – is idő-
ben észlelik, melyeknek különben igen 
komoly következményei lehetnek.

CSERI ZSOLT

 LIEBER TAMÁS

Az izotópdiagnosztika által használt  

SPECT-CT-berendezés

(A SZERZPK FELVÉTELEI)

CT-felvételek az 1970-es évekbQl. Jól látszik rajtuk a pixeles, „lépcsQs” képszerkesztés.  
(FORRÁS: ACTA RADIOLOGICA FOLYÓIRAT, 1977-79.)

A mai berendezésekkel készített 3D-s, illetve csont- és lágyrészablakos axiális felvételek
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hogyan nyomom meg a fékpedált, 
amikor fölvillan az előttem haladó 
autó féklámpája. Ennek az emberi 
részét igen bonyolult parciális meg 
sztochasztikus differenciálegyenlet-
rendszerekkel lehetne leírni, ame-
lyek gyakorlatilag megoldhatatla-
nok, és így reménytelen modellezni 
a folyamatot. Viszont, ha azt mon-
dom, hogy bennem egy hullám fut 
végig, és csak azt figyelem, milyen 
jel ment be, mekkora jött ki, és köz-
ben mennyi idő telt el – ez az időké-
sés, itt reflexkésés –, sokkal egysze-
rűbb lesz a modell. Ami ebben mate-
matikai újdonság, az egy viszonylag 
új típusú differenciálegyenlet. Ennek 
elméletét 1950-től mind a mai napig 
építik. Ezzel a megközelítéssel olyas-
miket lehet modellezni, amit eddig a 
mérnökök nem tudtak, éppen a jelen-
ségek bonyolultsága miatt. 

Ilyen klasszikus gépészeti feladat a 
szerszámgéprezgés is. Úgy lehet el-
képzelni, hogy ha a torta tetején 
húzza az ember a krémet, és a keze 
remeg, akkor hullámos lesz a felület, 
majd a remegő kezünk egy már hul-
lámos krémfelületre fut rá újra – sa-
ját „múltjának” a nyomára. Ugyan-
ez van szerszámgépeken forgácso-

láskor. Ha a szerszámkés kicsit re-
zeg, akkor az rontja a munkadarab 
minőségét, amit el kell kerülni. En-
nek sok ága-boga van, esztergálás, 
fúrás, köszörülés, marás. 
– Van-e kapcsolat a rezgések és má-
sik kedvenc témája, a fantom forgal-
mi dugók között? 
– Van, mivel itt is megjelenik az idő-
késés. Hogy milyen követési távolsá-
got tartunk, milyen sebességgel me-
gyünk autópályán, városban, az an-
nak függvényében fejlődött ki, ho-
gyan tudták az autók vezetői kezelni 
saját reflexeik késését. A lábunk felé 
6 tized másodperc a késés, de néha 
1-2 másodpercbe is beletelik, mire 
döntésünk után reagál az autó. 

Forgalmi dugóval mindenki talál-
kozott már. Baleset vagy útfelbontás 
esetén ez természetes, nem szorul 
magyarázatra. De miért van az, 
hogy adott forgalmi sűrűség mellett, 
néha kialakul a dugó, néha nem? 
Akkor is, ha nem volt baleset, nem 
volt sávlezárás, és mégis... Ezt a pa-
radoxont régóta kutatták. Megvol-
tak az egyenletek, de azért nem ju-
tottak előre, mert nem szerepelt 
benne az emberi reflexek miatti idő-
késés. Mi beépítettük, amitől persze 

– A legtöbb fiú műszaki érdeklődése 
alighanem a lendkerekes kisautók 
tologatásával kezdődik. Önnél is így 
történt? 
– Igen. Nagyapám barkácsolós em-
ber volt. Szombatonként találkoz-
tam vele, együtt átnéztük az Ezer-
mester újságot, hogy mit lehetne be-
lőle megcsinálni. Egyik karácsonyra 
kalapácsot meg harapófogót vett ne-
kem, gyakorlatias pályára próbált 
nevelni. Azután volt egy matemati-
katanárom az Apáczai Gimnázium-
ban, Sain Márton. Ő szerettette meg 
velem a matematikát. A BME-re 
még gépgyártás-technológusnak je-
lentkeztem. A felvételin megkérdez-
ték, van-e kedvem egy újonnan in-
duló specializációra jelentkezni a gé-
pészmérnöki karon, amit úgy hív-
tak: matematikus-mérnök. Később 
nagy hasznát láttam, hogy a gépé-
szetet és a matematikát össze tudtam 
kapcsolni. Tudományos munkám je-
lentős része ebből fakad. 
– Hogy jelenik meg a matematikai 
és hogyan a mérnöki szemlélet az 
eredményeiben?
– Az egyik fontos témám az időké-
sést tartalmazó rendszerek vizsgála-
ta. Példaként azt szoktam említeni, 

I N T E R J Ú  S T É P Á N  G Á B O R R A L
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ja Stépán Gábor akadémikus vehette át a 

Príma	 díjat	 december	 4-én	 a	 Mevészetek	
Palotájában, novemberben pedig egy másik 

rangos díjat kapott meg Amerikában. A BME 

Gépészmérnöki	 Karának	 tanszékvezetWje,	
volt	dékánja	sok	hivatali	teendWje	mellett	is	
ragaszkodik	 ahhoz,	 hogy	 tanítson.	Mi	 ked-

venc	kutatási	területeirWl	kérdeztük.

LENDKEREKES JÁTÉKAUTÓTÓL 
A FANTOM FORGALMI DUGÓKIG
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– Ehhez kapcsolódó szép téma az 
érintés, az erőszabályozás. Az, 
hogy egy robot mozogjon a tér-
ben, például fessen, ma már meg-
oldott feladat a kereskedelmi ro-
botok számára. De ha valamit 
meg kell fogni, érinteni, akkor 
gond lehet. Nem véletlen, hogy 
nincsenek ablaktisztító robotok. 
Ha nem nyomjuk elég erősen a 
rongyot, akkor koszos marad az 
üveg, ha túl erősen, akkor betö-
rik. Van egy optimális erő, amivel 
nyomni kell a felületet. Nem tu-
dunk olyan tökéletes erőszabályo-
zású robotot építeni, ami bármi-
lyen körülmények között meg tud 
érinteni akár egy puha, akár egy 
kemény tárgyat úgy, ahogy az 
ember csinálja. Remélem, néhány 
év múlva már a tapintások elmé-
letéhez tartozó területen is tu-
dunk átütő megoldásokról beszá-
molni. 
– Több nemzetközi és hazai kitün-
tetés méltó birtokosa, beszélgetésünk 
egyik aktualitását a Príma díj adja. 
Mit jelentenek az elismerések az Ön 
számára?
– Fontos számomra, hogy az elisme-
rések közül sok jött külföldről. 
Novemberben Houstonban az ame-
rikai gépészmérnökök dinamikai 
díját kaptam meg. Eddig jellemző-
en amerikaiak kapták, olyan egye-
temek képviselői, mint a Cornell, 
CalTech, MIT vagy a Princeton. És 
most ott szerepel a BME is. Az 
egészben ez a legjobb, mert azt 
gondolom, ez a következő generá-
cióknak erőt fog adni. Látni fog-
ják, hogy itthon is lehet nemzetközi 
szintű tudományt csinálni; a ma-
gyar mérnökök a tudomány világá-
ban ma is öregbítik hazánk hagyo-
mányosan jó hírét. 

TRUPKA ZOLTÁN

A számítógép sokkal 
gyorsabb, nem 6 tized má-
sodperc lesz a késés, csak 
egy század. A radar, a lézer 
mér, a processzor számol, 
és a kocsi „magától” fékez, 
vált sávot. Tudjuk, hogy az 
autósok nagy része már azt 
sem szereti, ha nem ő vált 
sebességet és nem ő fékez, 
de lehet, hogy ehhez is 
hozzászokunk majd. Az 
ilyen rendszerek késése annyival ki-
sebb, hogy ez jelentősen csökkenthe-
ti a követési távolságot, ezzel a légel-
lenállást, a fogyasztást. De ez a fan-
tomdugó jelenség ugyanúgy leját-
szódhat, ha valahol átszalad az úton 
egy kutya. Ha kisebb a követési tá-
volság, nagyobbak lehetnek a dina-
mikai problémák, a balesetek is.
– Ha minden autó „figyeli” az ösz-
szes többit, az megoldás lehet? 
– Felmerül ez az elképzelés is. Ne 
csak a közvetlenül előttünk lévőt fi-
gyeljük, hanem tegyünk adókat a ko-
csikra és mindenki figyeljen minden-
kit. Volt tanítványom, Orosz Gábor 
ezen dolgozik az amerikai Michigan 
egyetemen. De még a processzorok 
kicsiny időkésése is szétverheti a rend-
szert: nagyon fontos, hogy milyen 
késéssel és honnan jön információ. 
Bizonyos egymást „keresztező” in-
formációs kapcsolatok is destabilizál-
hatják a rendszert. Ezt az egész teóri-
át ma szokás késleltetett hálózatok el-
méletének is nevezni.
– A robotika is a kutatási területei 
közé tartozik. 

nagyon bonyolult lett a számítás. Pár 
év alatt sikerült bizonyítani azt, ami 
egyébként tipikus a késleltetett rend-
szereknél: ha kicsit zavarom meg, 
akkor visszaáll az egyenletes forga-
lom, ha jobban, akkor nem. Olyan, 
mint a villanykapcsoló: ha kicsit 
nyomom meg, visszaáll, ha nagyon, 
átbillen. A forgalmi dugóknál a mo-
dell azt mutatja, hogy ha 130-cal 
megyünk biztonságos követési tá-
volsággal és úgy zavarnak meg, 
hogy 110-re kell lassítanom, akkor 
a mögöttem levő 112-re, az utána 
levő 114-re stb. fog lassítani és a du-
gó „kioldódik” egy idő után, a se-
besség visszaáll 130-ra. Ha viszont 
130-ról viszonylag gyorsan kell las-
sítanom 100-ra, akkor a következő 
autó 98-ra fog lassítani, az őt követő 
96-ra, aztán 94-re – és mögöttem 
több kilométerre valakinek meg kell 
állnia. Kialakul egy dugó, ami már 
nem tud „feloldódni”. 
– Lehet alkalmazni a modellt a gya-
korlatban is?
– Az elméleti modell csak tiszta 
helyzetekre érvényes, autópályákra, 
körgyűrűkre. A sávváltás, a közleke-
dési lámpák már bezavarnak. De az 
amerikai és a német autópályákat 
modellező számítógépi algoritmu-
sokban ma már figyelembe veszik az 
időkésést, ezzel pedig jelentősen ja-
vult előrejelzési pontosságuk. Emi-
att vezették be azt is több helyen, 
hogy a kamionok csak a szélső sáv-
ban mehetnek, ezzel csökkent a fan-
tomdugók kialakulásának valószí-
nűsége. 
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Egy sokadik ilyen mérés után a fi-
atal mérnök, név szerint Geréb 
Gábor, megfogalmazta magá-

ban a kérdést: nem tudná ezt a mono-
ton munkát egy gép elvégezni? Így 
született a ReSoNo: valós idejű, 
forrásszelektív zajmérést és térképezést 
végző, mesterséges intelligencia alapú 
rendszer. Három állítás fogalmazó-
dott meg Gábor PhD-kutatása során, 
melyek megértéséhez először a zaj tu-
lajdonságait kellett rendszereznie.

A hanghullámok longitudinális hullá-
mok, melyeknek szükségük van kö-
zegre a terjedésükhöz: a közeg sűrűsö-
dése és ritkulása maga a terjedő hullám. 
A jelenség olyan, mint mikor egy tóba 
követ dobunk: körkörös hullámok in-
dulnak a víz felszínén. A hanghullám 
terjedési sebessége 340 m/s, frekvenciá-
ját Hertz-ben mérjük (1 Hz=1 hullám-
periódus/másodperc). Az egészséges, 
fiatal emberi fül hallástartományát 
rendszerint 20 és 20 ezer Hz között 
jelölik meg. Ebben a tartományban 
nem egyformán hallunk, 1000 Herzig 
egyre hangosabbnak halljuk az ugyan-
olyan hangerejű, de növekvő frekven-
ciájú hangokat, afölött pedig egyre hal-
kabbnak.

A hangerőt belben mérjük, illetve 
rendszerint az ebből származtatott 
decibelben (dB). A mértékegység ne-
ve Alexander Graham Bellt, a telefon 
feltalálóját idézi, bár az elnevezést a 
tudós nevével fémjelzett cégről kapta. 

Z A J O S  S I K E R  L E H E T

HANGKARAKTER-KUTATÁS

A dB-nek a Hz-nél bonyolultabb de-
finíciója van. Valójában ez egy 
dimenziótlan érték – tehát nem any-
nyira mértékegység, mint inkább egy 
aritmetikai művelet jelölése, mint 
amikor azt mondjuk, hogy valahány 
millió – ami két számérték arányát 
mutatja logaritmusos skálán: 10 dB = 
1 bel = 101 = 10, tehát tízszeres arányt 
jelent, 20 dB = 2 bel = 102

 = 100, tehát 
százszoros arányt jelent. Esetünkben 
a dB két nyomásérték arányát hatá-
rozza meg. Az akusztikában alkal-
mazott decibel az ember hallástarto-
mányához van igazítva: 0 dB az 
emberi hallás alsó küszöbe, nagyjából 
egy szúnyog repülésének zaja ad ki 
ennyi hangot 3 méterről.

A ReSoNo kutatás első állítása sze-
rint a zajforrás által kibocsátott hang-
energia és a zajterhelést elszenvedő 
ponton mérhető hangenergia között 
lineáris kapcsolat van, amelynek me-
redekségét a zajterjedési együttható 
mutatja meg. Tehát, ha a forrás zaj-
kibocsátása 10 dB-lel változik meg, 
akkor adott ponton a zajterhelés is 10 
dB-lel fog. Ennek azért van jelentő-
sége, mert zajtérképek frissítése so-
rán megkönnyíti a számolást: nem 
kell minden változás esetén újraszá-
molni a zajterjedést. Vagyis ha a zaj-
terjedési együttható egyszer már ki-
számításra került, a továbbiakban 
egyetlen műszer által mért zajterhe-
lésből bármikor meghatározható a 

forrás zajkibocsátása és abból a kör-
nyék összes pontjának zajterhelése. 
Legalábbis akkor, ha a mérési pont-
ban csak egy forrás hallható, ami rit-
kán fordul elő zajos világunkban. 
Mindez előrevetít egy szinte valós 
időben frissülő zajtérképet.

A második állítás az előbbi korláto-
zó tényezőt igyekszik kiküszöbölni, 
azzal, hogy több forrás zajterhelésének 
szelektív mérésére kínál megoldást. 
Ehhez a hang egy érdekes tulajdonsá-
gát használja fel. A logaritmusos skála 
miatt, ha egy 80 dB-es porszívózaj 
mellett, az ablakban 90 dB-lel dübö-
rög el mellettünk egy kamion, akkor 
egy időre a hangosságérzetünket tisz-
tán a kamion fogja meghatározni el-
nyomva a porszívó hangját, ami 
azonban a kamion elhaladása után 
visszaveszi a domináns zajforrás 
szerepét. Mit is jelent ez? Az erő-
sebb hang domináns a gyengébb 
hang felett, akár 10 dB különbség 
esetén is, ami nagyjából kétszeres 
hangosságnak felel meg, tehát az 
időpillanatok jelentős részében 
egyetlen forrás határozza meg a 
mérhető zajszintet. A skála logarit-
musos jellege miatt, ha a leghango-
sabb forrás zajkibocsátása 60 dB, a 
következő leghangosabb zajé 40 dB, 
az összegük gyakorlatilag szintén 60 
dB lesz. A tizedeseknek nincs jelen-
tősége, mert az ember 1 dB-nél ki-
sebb különbséget aligha érzékel.

Fiatal mérnök áll az út szélén, kezében 

számláló és notesz. Személygépkocsi, sze-

mélygépkocsi, motor, kamion, kamion, sze-

mélygépkocsi – jegyzi egyre fáradtabban. A 

forgalomszámlálás napi öt órát vesz igény-

be:	reggeli	csúcsforgalom,	délelWtti	 forga-

lom, délutáni forgalom, esti csúcsforgalom, 

éjszakai forgalom... Hogyan lesz az unal-

mas	 forgalomszámlálásból	 zajszintmérW	
meszaki	újdonság?
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zajesemény forrását, hasonlóan ah-
hoz, ahogy az út szélén, kezében 
számlálóval és notesszel álló, fiatal 
mérnök teszi. Persze a rendszer mesz-
sze nem tévedhetetlen; a fejlesztők 
célja, hogy az átlagos döntési pontos-
ság megközelítse az emberi döntését, 

ami például járműkategóriák felvett 
hang utáni felismerése esetén nem több, 
mint 90%-os. Ez azonban elegendő 
már egy elfogadható pontosságú auto-
mata mérőrendszer létrehozásához.

Időt, energiát és pénzt lehet megta-
karítani, ha a műszer maga felismeri 
a zajforrást. Előfordulhat olyan is, 
hogy egy magára hagyott, építkezés 
zaját mérő műszerbe reggel belecsi-
csereg a madár, így a műszer igen 
magas maximum értéket fog mutat-
ni, aminek azonban semmi köze az 
építkezéshez. A frissülő zajtérképek 
az eddiginél több információt szol-
gáltathatnak egy város zajterhelési vi-
szonyairól és ez hatékonyabb zajcsök-
kentési intézkedéseket tesz lehetővé. 

A zajcsökkentéshez ugyanis pontosan 
ismerni kell a zaj forrását és terjedési 
útjait, enélkül könnyen érheti megle-
petés az embert. A logaritmusos skála 
és a domináns zajforrások fent leírt 
viselkedése könnyen eredményezheti 
azt, hogy egy zajforrás terhelésének 

20 dB-es csökkentése nyomán 
előtérbe kerül egy másik zaj-
forrás és az eredő zajterhelés 
csak 10 dB-lel csökken. Ahogy 
az sem ritka, főleg a zajpana-
szok során, hogy a zajforrás 
utólag nem állapítható meg, és 
így nem is vonható felelősség-
re. A budapesti szó ra ko zó ne-
gye dekben például nehéz meg-
állapítani, hogy ki felelős a la-
kók álmának megzavarásáért 
és jobb híján a kerületi önkor-
mányzat minden szórakozó-
hely nyitvatartását kénytelen 
korlátozni.

A kutatás során kifejlesztett 
mesterséges intelligenciának 
azonban sok egyéb alkalmazása 
is felmerült. Pontosabb bizton-
sági berendezésként funkcio-
nálhat, mert képes kiszűrni, 
hogy kutya vagy betörő jutott 
be a kertbe. Reklámok, szloge-
nek felismerésére is beprogra-
mozható, akár rádióhoz, akár 
tévéhez csatlakoztatva. Gyá-
rakban működő gépek hang-
jának monitorozására, a hibás 
működés kiszűrésére is alkal-
mas. Szőlőkben pedig a mada-
rak felismerésére és elriasztá-
sára használhatnák a gazdák. 
És még sok minden egyébre, 
hiszen a tanító mechanizmus 

flexibilissé teszi a műszert bármilyen 
zajforrás megkülönböztetésére.

Az immár negyedik éve futó pro-
jekt szeptemberben bekerült egy Eu-
rópai Uniós programba, amely olyan 
projekteket támogat, melyek az in-
ternet jövőjének építésében vesznek 
részt (Future Internet Public Private 
Partnership). A kilenc hónapos prog-
ram során a ReSoNo csapata egy spe-
ciális felhőszerverre ülteti át az eddig 
a BME szerverein futó prototípusát 
és tavasszal egy nemzetközi ta-
nácsadó céggel karöltve próbálják 
ki a rendszert az okosváros (smart  
city) technológiák iránt fokozottan ér-
deklődő Birmingham városában. 

FERENC KATA

Ugyanez az oka annak is, hogy egy 
adott forrás átlagos zajkibocsájtását 
alapvetően a magas értékek határoz-
zák meg. Amikor nem ő volt a domi-
náns, jó közelítéssel mindegy, hogy 
nulla vagy néhány 10 dB-lel szólt-e. 
Tehát ha egy órás zajmérés során az 
összes zajesemény forrását fel-
jegyezzük, akkor az adott órá-
ra nézve minden egyes zajfor-
rás kibocsájtása jó közelítéssel 
kiszámítható a mért zajterhe-
lési értékekből. Ez nagyjából 
úgy működik, mintha a mért 
mintákat feliratos kosarakba 
dobálva szortíroznánk, majd a 
mérés végeztével összeadnánk 
az egyes kosarakban össze-
gyűlt mintákat. Ennek meg-
felelően az állítás szerint több 
zajforrás zajterhelése meghatá-
rozható egyetlen műszer által 
mért zajszint és a források do-
mináns időszakainak feljegy-
zése segítségével. Ennek az ál-
lításnak a korlátja abban van, 
hogy két közel azonos erőssé-
gű forrással nem tud mit kez-
deni, a gyakorlatban azonban 
akár ezzel az elhanyagolással 
együtt is használható az eljárás.

De hogyan tudjunk megha-
tározni a domináns zajforrást 
anélkül, hogy egész nap a hely-
színen ácsorognánk? Mestersé-
ges intelligenciával. Egy zaj-
forrás jellegzetessége lehet a 
hangja, mint egy légkalapács-
nak, azonosíthatja a hang irá-
nya, például egy üzemi terület 
esetén, vagy jellegzetes lát-
ványt nyújthat, mint mondjuk 
egy elhaladó vonat. A ReSoNo szen-
zoradatokat elemző mesterséges intel-
ligenciája képes hangokat, képeket, 
irányokat és valójában szinte bármi-
lyen mért adatot hozzátársítani a zaj-
forrásokhoz. Saját tanuló algoritmusa 
segítségével alakítja ki a döntési sza-
bályrendszert az úgynevezett tanító 
minták alapján, melyek jellemzően a 
fejlesztő vagy a felhasználó által fel-
címkézett zajesemények. A szabály-
rendszer segítségével képes a mérés 
során kapott ismeretlen mintákat a 
megadott zajforrás-osztályok vala-
melyikébe sorolni.  Ez egy komplex 
döntési feladat, amely egy ismerős 
hang vagy kép, illetve a környék is-
merete alapján képes meghatározni a 

Zajmérés ReSoNoval

A ReSoNo  

mérQm_szer  
prototípusa
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A z orangerie-k építése egész 
Európában elterjedt divat 
volt. XIV. Lajos versailles-i 

kertjében ugyanúgy megtalálhatók 
voltak a narancsfák, mint IV. Fri-
gyes Vilmos potsdami kastélyában 
és más fejedelmek kertjeiben. Az 
I. Rákóczi György fejedelmi udva-
rában nemes inasként szolgáló Hal-
ler Gábor Naplójában 1631-es hágai 
tartózkodásáról leírta, hogy látta 
„az fejedelem kertit, melynek mását 
nem láttam, ott külömb-külömbféle 
gyümölcsfákat és virágokat, úgymint 
narancs, citrom, pomagránát és egyéb 
efféle fákat.” A XVII. században 

P O R T R É  N A R A N C S F Á VA L

LUXUS A XVIII. SZÁZADI 
FVÚRI	KERTEKBEN

Közép-Európában is kísérleteztek 
narancsfák tartásával, például I. Rá-
kóczi György erdélyi fejedelem is, 
aki „12 narancsot és 7 citromot” kül-
dött Kővár várából feleségének, Lo-
rántffy Zsuzsannának 1633-ban.

Orangerie-k Magyarországon
A narancsfák kertekbe telepítésének 
és üvegházak építésének divatja Ma-
gyarországon a XVIII. században 
terjedt el, számos kastélyhoz létesí-
tettek egy vagy több narancsfaházat. 
A körmendi Batthyány-kastély kert-
jébe több orangerie-t is építettek az 
1730-as évek elején. A Festetics-csa-

lád több kastélyának parkjában léte-
sített narancsházat: például a XVIII. 
század közepén a keszthelyi kastély-
kertben, illetve a dégi kastély angol-
kertjének falu felőli részén is épült 
ilyen üvegház klasszicista stílusban. 
Napjainkban mindkét kert rekonst-
rukciója folyamatban van.

Esterházy (Fényes) Miklós herceg is 
építtetett orangerie-t fertődi kasté-

Napjainkban a narancs a téli hónapok elengedhetetlen 

gyümölcse. Nem mindig volt ez így. A XIX. század végére 

kiépült	vasúthálózat	tette	lehetWvé,	hogy	a	narancs	és	a	
citrom szélesebb közönséghez eljusson. A XVII–XVIII. 

században csak kevesen engedhették meg maguknak ezt 

a luxust. A kastélykertekben külön üvegházakat építet-

tek a	 narancsfák	 nevelésére,	 teleltetésére,	 ezeket	
orangerie-nek	 [ejtsd:	 oranzsöri]	 hívták,	 nyáron	 pedig	 a	
fákat kihelyezték az üvegházak elé szabályos rendben. 

A fertQdi Esterházy-kastély déli homlokzata, 
MNM Történelmi Képcsarnok

Ismeretlen nQ portréja, 
MNM Történelmi Képcsarnok

III. Vilmos orániai herceg, 
Amsterdam, Rijksmuseum
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jegyzi, hogy „Az úrilak há-
tulsó csarnoka üvegházon vég-
ződik, mely tele van meleg ég-
hajlati növényekkel, körül 
díszlő narancs- és citromfák, 
mindnek egyik ága még virág-
zik, a másikat aláhúzza az 
aranyló almák terhe. – Ilyenek 
lehettek azelőtt a többi erdélyi 
úri lakok is.”

Festészet és egzotikum
A XVIII. századi magyarországi 
ősgalériák portréin gyakran megje-
lennek akkoriban egzotikusnak 
számító tárgyak, ruhadarabok, nö-
vények és állatok. A kastélykertek-
ben közkedvelt narancsfa több fő-
úri női arcképen is előfordul, példá-

ul a Magyar Nemzeti Múzeum 
Történelmi Képcsarnokában isme-
retlen nő portréjaként számon tar-
tott félalakos képmáson. Ezen a 
hölgy asztalra állított, kővázában 
nevelt narancsfa mellett áll, bal ke-
zével egy nyakán zöld masnis nyak-
örves őzet simogat. A festmény a 
Hadik-Barkóczy-anyag részeként 
került a múzeumba.

A R A N C S F Á VA L

UXUS A XVIII. SZÁZADI 
FVÚRI	KERTEKBEN

lya parkjába. Pálffy János 1784-ben így 
írt az eszterházai narancsfákról: „A 
kastély két oldalán egy-egy kis kert van vi-
rágos táblákkal, mindkettőt kőkorlátok ve-
szik körül, amelyeken 6-6 kis gyermekcso-
port áll lámpákkal és 8-8 váza; mindkét 
kis parterben 8-8 zöldre festett virágkosár 
és 48-48 szép narancsfa, a kastély körül is 
áll 68 narancsfa, összesen tehát 164 csupa 
válogatott szépségű narancsfa”. 

A péceli kúriát barokk kas-
téllyá bővítő Ráday Gedeon 
is építtetett oran gerie-t. A tö-
rök ifjú éneke című versében 
így ír: „Valál szerencse mindég 
hívem, / Miért tennék pa-
naszt reád? [...] Midőn az ősz 
borzadt szárnyával, / Dércsí-
petten hozzánk bé-jő, / Cit-
rom, narancs s gránátalmával / 
Jóvoltodból szép kertem bő”.

Narancsházakat még a 
XIX. század első felében is 
létesítettek, például a gö-
döllői kastélykert oran gerie 
épületét Gras sal ko vich III. 
Antal építtette. A Marosvá-
sárhelytől 23 kilométerre 
délkeletre és Segesvártól 36 
kilométerre északra fekvő 
ke le men telki Henter-kúria 
leírásakor Jókai Mór meg-

Barkóczy Borbála, 
GyQr, Xántus János Múzeum

Sprintzenstein Franciska, 
Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum

Stuart Mária orániai hercegné, 
Amsterdam, Rijksmuseum

III. Vilmos orániai herceg, 
Amsterdam, Rijksmuseum

Zweibrücken-Birkenfeld 
Karoline hercegnQ, 

Arolsen, kastély

Mrs. Francis Brinley és fia,  
Washington, Metropolitan Museum
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rancsfáról padlóra hullott gyü-
mölcsök az elhalt gyermeke-
ket szimbolizálhatják.

A gazdagság jelképe
A női portré narancsfával 
nem szokatlan az európai és 
amerikai XVII-XVIII. szá-
zadi portréfestészetben. Az 
orániai hercegek és herceg-
nők portréin gyakran meg-
jelenik a narancsfa, utalva a rang-
jukra, például Stuart Mária orániai 
hercegné képén, amit a holland 
Bartholomeus van der Helst festett 
1652-ben.

A XVIII. századi narancsfás női 
portrék egyik példája Conrad 
Mannlich német festő olajképe, ami 
feltehetően Zweibrücken-Bir ken -
feld Karoline hercegnőt ábrázolja. 
Az 1733 körül készült, és az arolseni 
kastélyban őrzött képen Karoline 
narancsfa ágait tartja, amely egy-
szerre virágzik és termést is hoz. A 
skót származású amerikai festő, 
John Smibert 1729-ben megfestette 
Mrs. Francis Brinley és fia, Francis 
portréját, amelyen az asszony jobb 
kezében a mellette kővázában álló 
narancsfa leszakított virágját tartja.

A portrékon ábrázolt narancsfa a 
luxus jelképe, mitológiai kontex-
tusban a bőség, a termékenység 
szimbolikus jelentését hordozza. A 
bécsi Liechtenstein palotában Jo-
hann Michael Rottmayr 1706–1708 
között mitológiai jeleneteket ábrá-
zolt, s ezek közül a Cerest ábrázoló 
freskón látunk narancsfákat kővá-
zában. A Regensburg közelében lé-
vő alteglofsheimi kastély ovális ter-
mének mennyezetfreskóján Cosmas 
Damian Asam 1730 körül megfes-
tette Apollót a napszekéren, körü-

A kővázába ültetett narancsfa a 
főúri luxust hangsúlyozza a portré-
kon. A vázában vagy dézsában ne-
velt narancsfával további három, 
magyarországi közgyűjteményben 
őrzött női képmáson találkozunk. 
A Barkóczy Borbáláról (gróf 
Cziráky Józsefné, 1700–1773) a 
győri Xántus János Múzeum két 
olajfestményt őriz, a grófnő mind-
kettőn fadézsába ültetett narancsfa 
mellett áll. Az egyik portré félala-
kos, ovális, 1742 előtt készült. A 
Csillagkeresztes Dámák Rendjelét 
viselő grófnő mellett termést hozó 
narancsfákat találunk. A másik 
portré egészalakos, Dorffmaister 
István az 1780-as évek második fe-
lében festette. Ezen a grófnő egy 
asztalra állított, fadézsában nevelt 
narancsfa mellett áll, és bal kezében 
érett narancsot tart. A Cziráky-
ősgalériát tanulmányozó Székely 
Zoltán és a Dorffmaister István 
portréit és megrendelőit kutató Bu-
zás Enikő szerint a narancsfa a gaz-
dagságra utal, ahogy más női port-
rékon a papagáj, a különleges ék-
szerek és ruhadarabok.

Még egy női portré ismert narancs-
fával a XVIII. századi magyarorszá-
gi ősgalériákból: Mertz János egész-
alakos portréja 1780-ból, ami Szen-
tes András szerint feltehetően Ap-
ponyi Györgyné Sprintzenstein 
Franciskát ábrázolja, és a hőgyészi 
Apponyi-kastélyból került a szek-
szárdi Béri Balogh Ádám (ma 
Wosinsky Mór) Múzeumba. Ezen a 
képen a hölgy jobb kezével a párká-
nyon álló, kővázába ültetett narancs-
fáról padlóra hullott öt narancsra 
mutat. A narancsfán még három 
termés van, mögötte kilátunk a 
parkra. Szentes András szerint a na-

lötte istenekkel, ahol a virágfakasz-
tó Vertumnus és Pomona, a gyü-
mölcsök istennője mellett látunk 
több narancsfát kővázában.

A XVII–XVIII. századi emblémás 
könyvek lapjain is találkozhatunk a 
narancsfával. Az egyik embléma 
egy dézsában álló narancsfát ábrá-
zol napsütötte tájban, felirata: „Nél-
küled [mármint a napsütés nélkül] 
meghalok”. A másik embléma az 
egyszerre virágzó és gyümölcsöt 
hozó narancsfát mutatja, felirata: 
„Remélek és örvendek”.

A Történelmi Képcsarnok női 
portréján a narancsfa mellett még 
egy érdekes motívum látható, a 
nyakán zöld masnis nyakörvet vi-
selő őz. Ez az állat meglehetősen 
ritkát fordul elő a magyarországi 
és a külföldi portréfestészetben. A 
németalföldi származású new 
york-i festő, Gerardus Duyckinck 
két fiúportrét festett a 1730–1740 
között, amelyen a fiú őz fejét si-
mogatja. Őzes portréra eddig csak 
a XIX. századból találtam további 
magyarországi példát: Antos István 
gyermekkori portréja ismeretlen 
festő műve a XIX. század közepé-
ről, amit ugyancsak a Magyar Nem-
zeti Múzeum Történelmi Képcsar-
noka őriz.

TÜSKÉS ANNA

Emblémák

Ismeretlen fiú portréja, 
New-York Historical Society
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Egy ország vagy régió öngyil-
kossági halálozásának alakulá-
sában a pszichiátriai betegségek 

mellett számos földrajzi, meteorológi-
ai és főleg szociális tényező (munka-
nélküliség, iskolázottság, alkohol és 
drog-probléma, negatív életesemé-
nyek stb.) is szerepet játszik, nem ha-
nyagolhatók el a táplálkozási faktorok 
sem; a mediterrán diéta (magas 
omega-3-zsírsav tartalmú ételek, 
mint például hal, olivabogyó és -olaj 
stb.) fogyasztása esetén bizonyítottan 
alacsonyabb a depresszió és az öngyil-
kosság előfordulása. Nemrég lezárult 
hazai vizsgálatunkban a világon első-
ként mutattuk ki, hogy a többi, már 
ismert tényező mellett az ivóvíz magas 
arzéntartalmának is szerepe lehet az 
öngyilkossági halálozás alakulásában.

Közismert, hogy az arzénbevitel 
(amely főleg az ivóvízzel jut a szerve-
zetbe) nagy mennyisége az arzén erő-
sen mérgező volta miatt számos testi 
betegségre, mint például rákos daga-
natokra, cukorbetegségre, magas vér-
nyomásra, valamint szorongásra és de-
presszióra hajlamosít. Az ivóvíz magas 
arzéntartalmának depresszióra hajla-
mosító, illetve depressziót okozó hatá-
sát nemcsak klinikai vizsgálatokban, 
hanem állatkísérletes modellekben is 
igazolták, és az így a patkányokban kí-
sérletesen kiváltott depresszió is „gyó-
gyítható” an ti depres szí vu mok kal. Az 
Egészségügyi Világszervezet és az Eu-

rópai Unió megfelelő szerveinek állás-
foglalása szerint az emberi fogyasztásra 
használt ivóvíz arzéntartalmának 
megengedett felső határa 10 mik ro-
gramm/liter. Európai Uniós direktívá-
nak megfelelően azokban a tele-
pülésekben (hazánkban 2013 ja-
nuár 1-től), ahol az ivóvíz arzén 
tartalma a megadott felső határ 
felett van, a kormányzat köz-
pontilag gondoskodik az egész-
séges ivóvízzel való ellátásról. 

Vizsgálatunkban a 2005 és 
2011 közötti időszakra kiterje-
dően elemeztük az ivóvíz ar-
zéntartalmát és az évenkénti 
öngyilkossági halálozás 100 000 
lakosra jutó arányát azon 1639 
hazai településen, amelynek lé-
lekszáma meghaladta az 500 főt. Az 
ivóvíz arzéntartalmának adatait az 
Országos Környezetegészségügyi In-
tézet Víz higi énés osztálya szolgáltatta. 
Az ivóvíz arzéntartalma 10 mik ro-
gramm/liter (tehát a megadott felső 
határérték) alatt volt 1249 településen, 
míg 289 esetben volt 10,1 és 30 között, 
86 esetben 30,1 és 50 között és végül 15 
esetben 50 fölött. Az öngyilkossági 
halálozás aránya a legkisebb azon tele-
pülésekben volt, ahol az ivóvíz arzén-
tartalma is a legalacsonyabb volt, és a 
többi három csoportban észlelt öngyil-
kossági halálozás az ivóvíz arzénszint-
jével párhuzamosan fokozatosan emel-
kedett; minél magasabb volt az ivóvíz 

arzéntartalma, annál magasabb volt az 
öngyilkossági halálozás aránya. Az 
eredmények jól értelmezhetők a de-
presszió és öngyilkosság ismert kapcso-
latának tükrében és arra utalnak, hogy 

a kórosan magas arzénbevitel is egy té-
nyező lehet a sok közül az adott terület 
öngyilkossági halálozásának kialakítá-
sában. Figyelemreméltó, hogy a magas 
arzéntartalmú ivóvíz elsősorban 
Csongrád, Bács-Kiskun és Békés me-
gyékben észlelhető, ott, ahol a hazai 
öngyilkossági halálozás az utóbbi száz 
évben mindig is a legmagasabb volt. 
Ez részben magyarázatul szolgálhat a 
hazai öngyilkossági halálozás jól ismert 
területi eltéréseinek. Annak eldöntése, 
hogy az ivóvíz arzéntartalmának csök-
kentése hosszútávon öngyilkosság-
csökkenéssel is együtt jár-e, csak több 
évtized múlva lehetséges.

RIHMER ZOLTÁN

ARZÉN A IVÓVÍZBEN
Bár	az	öngyilkosság	rendkívül	összetett,	több	okra	visszavezethetW	jelenség,	számos	orvosi-pszichi-
átriai,	 pszicho-szociális,	 kulturális	 és	 demográfiai	 összetevWvel,	 a	 vizsgálatok	egybehangzóan	azt	
mutatják,	hogy	a	befejezett	öngyilkosságot	elkövetWk	körülbelül	90	százaléka	többnyire	nem	kezelt	
pszichiátriai	 betegségben	szenved	halála	 idején	és	ezek	közül	 leggyakoribb	a	 súlyos	depressziós	
betegség.	Ezzel	párhuzamosan	a	nem	kezelt	súlyos	depressziós	betegek	10-15	százaléka	öngyilkos-
ságban	hal	meg.	Ugyanakkor	klinikai	vizsgálatok	szerint	a	megfelelWen	kezelt	depressziós	betegek-
nél	megözelítWleg		80	százalékkal	csökken	az	öngyilkossági	halálozás,	ezért	a	pszichiátriai	–	és	ezen	
belül	a	depressziós	–	betegek	szakszere	és	eredményes	kezelése	az	öngyilkosság-megelWzés	egyik	
fontos	része.	MásrészrWl	viszont	a	depressziós	betegek	döntW	többsége	sohasem	lesz	öngyilkos,	ami	
a	személyiségbeli	(impulzivitás-agresszivitás;	pesszimizmus-reménytelenség	érzés),	illetve	pszicho-

szociális	tényezWk	(negatív	életesemények,	tartós	stresszhelyzetek)	szerepére	utal.
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A 
tudományszociológia az 1940-es évek-
ben jött létre, ám ekkor még arra korlá-
tozta magát, hogy a tudomány intézmé-

nyes kereteit vizsgálja. A hatvanas-hetvenes évek-
tQl – részint Thomas Kuhn, valamint Durkheim, 
Mannheim és Wittgenstein munkásságának hatá-
sára – egy újfajta mozgalom jelent meg. Az edin-
burghi iskola néven ismertté vált csoport megkísé-
relte összekapcsolni a tudományfi lozófi át, tudás-
szociológiát és tudományszociológiát. Ennek a 
het venes-nyolcvanas években kibontakozó új 
diszciplínának a központi tézise, hogy a tudomá-
nyos kutatást társadalmi tevékenységként kell 
vizsgálni. Az irányzat legfontosabb eredményének 
rendszerint a David Bloor által kidolgozott erQs 
programot tartják. Bloor a korábbi, szerinte gyenge 
megközelítések ellen kívánt fellépni, amelyek csu-
pán a hamisnak bizonyult tudományos vélekedé-
seket magyarázták társadalmi okokkal, míg az 
igaznak bizonyult elméletekrQl úgy vélekedtek, 
hogy azok logikusan következnek a tudomány szi-
gorú, racionális és következetes módszereibQl. Az 
erQs program ezzel a kettQs mércével kívánt szakí-
tani, amikor kimondta, hogy nem csupán a társa-
dalomtudományok, hanem a természettudomá-
nyok, a matematika megismerési módszereit is be-
folyásolják a társadalmi viszonyok, s ez a tudás 
szerkezete és a társadalom szerkezete közötti ha-
sonlóságból következik.

Miután az erQs programot meghirdették, né-
hány szociológus úgy érezte, a programot nem 
lehet csupán makroszociológiai szinten marad-
va megalapozni, hanem mikroszociológiai vizs-
gálatokat is kell folytatni egy-egy sz_kebb szak-
területen. A tudomány mindennapos gyakorlatát 
a laboratóriumokban kell tanulmányozni. Ezért 
aztán a szociológusok beköltöztek a laboratóri-
umokba, hogy résztvevQ megfi gyeléseket vé-
gezve gy_jtsenek adatokat a tudomány minden-
napos gyakorlatáról. A könyv egyedi és hiány-
pótló a magyar tudományos életben.

E G Y  Ú J  T U D O M Á N Y Á G  S Z Ü L E T É S E

A KUTYAETOLÓGIA 
KULISSZATITKAI 

Az ELTE Etológia Tanszéke ma a tudományos 
mezQny élvonalába tartozik. A könyv segít meg-
érteni, milyen rögös utat kellett bejárniuk a kuta-
tóknak, hogy létrehozhassanak, és világszínvo-
nalra emelhessenek egy korábban nem létezQ 
tudományos területet, a kognitív kutyaetológiát. 

Az etológia a biológián belül sokáig „mostoha-
gyermeknek” számított, noha önálló tudomány-
ágként létjogosultságát az alapító atyák: Lo-
renz, Tinbergen és Frisch 1973-as közös Nobel-
díja visszaigazolni látszott. Az állati elme m_kö-
désének tanulmányozása, azonban még az 
etológián belül is marginális helyzetben van, 
mert témaválasztása sokak szemében tabukat 
sért, amikor az állatokat is az emberéhez ha-
sonló kognitív tulajdonságokkal ruházza fel, mint 
az érzések vagy a gondolkodás képessége. 

Egy tudomány legitimációját töb-
bek között az adja, hogy jól körül-
határolható vizsgálatának tárgya, 
módszere. A szerzQ az etológia 
határainak kijelölésében, demar-
kációs törekvéseikben három 
szempontot különít el. Az etológu-
sok elQször is igyekeznek elkülöní-
teni az etológiát a nem tudomá-
nyos megközelítésektQl. Az etoló-
giatörténet két sarkalatos pontja 
ebbQl a szempontból az anekdo-
ták és az antropomorfi zmus kér-
dése. Az etológusok, miközben elméletileg elha-
tárolják magukat az anekdoták használatától, a 
gyakorlati munka során mégis sokat merítenek 
belQlük. Hasonlóképpen kiküszöbölhetetlen t_nik 
az antropomorfi zmus is, s ugyancsak problémát 
jelent a kutatás során elkülöníteni a kutyára vo-
natkozó népi hiedelmeket a tudományos tények-
tQl. A demarkáció második típusában, az etológia 
és a többi tudomány (pszichológia, szociológia, 
statisztika) viszonya kerül elQtérbe. A pszicholó-
giától elsQsorban konkrét kísérleteket vesznek át, 

a szociológiától módszertani és elméleti inspirá-
ciót nyernek. Egészen más a helyzet a statisztika 
esetében, ahol két ellentétes világkép ütközik ösz-
sze: a statisztikailag korrekt megközelítés volta-
képpen az etológia lényegét hagyja fi gyelmen kí-
vül. Mégis, míg a statisztika a tudományos publi-
káció velejét alkotja, a szociológia és a pszicholó-
gia befolyásáról a cikkekben hallgatni kell. 
Bármennyi ötletet merítettek is a társadalomtudo-
mányokból, amikor publikálásra kerül a sor, az 
etológusok a lehetQ legszigorúbb értelemben vett 
természettudósokká válnak. A kutatók elkülönítik 
a kutyaetológiát az etológia többi ágától is. Példá-
ul, amikor nem az etológia bevett módszerei alap-
ján közelítik meg a kutya és az ember közötti 
kommunikációt, hanem egyfajta saját módszer-
tant teremtenek. Az ilyesfajta eljárások azonban 

kétes érték_ek. Miközben a cso-
port tudományos tQkéjét az eto-
lógus-társadalomban nagyban 
növelheti, ha sikerül sajátos 
módszertanukat elfogadtatniuk, 
paradox módon ez az etológia 
„gyengülésé t” hozhatja magá-
val, hiszen a külsQ szemlélQ 
számára nem lesz jól defi niál-
ható módszertana a tudomány-
ágnak, ami a tudományág egy-
ségét - végsQ soron létezését - 
kérdQjelezheti meg. 

A kutya kutatása szépen példázza, miként 
alakítják tudásunkat a laikusok (gazdák), a kuta-
tók, a kultúra, és a tudomány számos területe.  
A kutya úgy t_nik, egyfajta „mérföldkQvé” vált, 
vagyis a különféle tudástípusok metszéspontjá-
ban helyezkedik el. Az etológusok feladata, 
hogy e sokszín_ tudástípust összehangolják, a 
belQlük összeálló képet a tudomány számára 
értelmezhetQ formába öntsék, és az adatokból 
megbízható következtetéseket vonjanak le. 

K. E.

A	közelmúltban	látott	napvilágot	a	magyarországi	kutyaetológia	történetét	és	meködését	leíró	elem-
zés.	Mund	Katalin	tudományszociológus,	a	kulturális	antropológia	módszereivel	figyelte	meg	az	ELTE	
Etológia	 Tanszékén	 dolgozó	 etológusok	 munkáját,	 amikor	 a	 kutyákat	 vizsgálják.	 Mit	 keres	 egy	
kutyákhoz	kicsit	sem	konyító	szociológus	az	etológusoknál?	Nos,	a	szociológiát,	mint	társadalommal	
foglalkozó	tudományt	sok	minden	érdekli.	Többek	között	éppen	az	is,	hogyan	születik	egy	új	tudo-

mányág,	és	miként	meködik	a	tudomány.	
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program összeválogatja, miután beállítottuk az azonos feltéte-
leket (devizanem, betétösszeg, futamidő, kapcsolódó szolgálta-
tásokra vonatkozó előírások stb.). Kiszámolja a várható betét-
kamat összegét és az összehasonlításhoz megadja az EBKM 
(egységesített betétkamat) mutatót is. Hasonlóan ehhez, a kal-
kulátor abban is segít, hogy a számlánkon pangó pénz után ne-
künk járó látra szóló kamatok tekintetében is világos képet 
kapjunk a pénzintézetek által nyújtott ajánlatokról. Akik vi-
szont nem vagy nemcsak betétben tartják megtakarításaikat, 
hanem a manapság annyira népszerű befektetési alapokban, 
azok rábukkanhatnak egy sok információval és persze töpren-
géssel is járó alkalmazásra. Segítségével a különböző kockázat-
tal és befektetési stratégiával működő befektetési alapok múlt-
béli hozamait tudjuk összehasonlítani. E kalkulátor felkínál 
egy érdekes lehetőséget is, a portfolió varázslót, amely kocká-
zatviselési képességünkhöz igazítottan ajánlja, milyen összeté-
telű és arányú befektetésekben is gondolkodjunk, ha saját port-
foliónkat próbáljuk kialakítani vagy a meglévőt változtatni.     

Döntés előtt a különböző hitelezési lehetőségek terén is bepil-
lanthatunk a kalkulátorok számításaiba. Igazán hasznos a la-
káshitelekkel kapcsolatos összehasonlítás, hiszen ilyenkor 
nagy összeget veszünk fel és hosszú időn át tartozunk. A fel-
tételek megadása után láthatjuk a különböző banki ajánlato-
kat, a fizetendő kamat összegét, a THM (teljes hiteldíj) mu-
tatót és azt is, hogy a hitel teljes visszafizetése mennyibe is fog 
kerülni összesen. Ha csak átmeneti idegen pénzre van szük-
ségünk, akkor a személyi kölcsön és a hitelkártya összehason-
lító program is hasznos lehet. 

Értékeinkre, nagy összegű vagyontárgyainkra vigyázunk, 
ezekre különféle biztosításokat szoktunk kötni. A helyes válasz-
tásban az internet segít nekünk. A lakás, az ingóság, a nyaraló, 
a gépjármű biztosítások kiválasztása előtt számos programban 
mélyedhetünk el és a feltételek módosítgatása során eldönthet-
jük, melyik lesz nekünk a legmegfelelőbb. A nyugdíjas évek-
hez közeledve hasznos lehet az a program, amely a munkában 
töltött évek, a több éves idősorhoz tartozó bruttó keresetek, a 
kieső napok és még néhány adat megadása után kiszámolja, 
hogy milyen nyugdíjösszeggel számolhatunk majd. A fiatalok 
számára, akik viszont még nagyon messze vannak a nyugdíj-
tól, hasznos lehet a vezető biztosítóintézetek nyugdíjbiztosítási 
programjai, különösen azért, mert a nyugdíjbiztosítással kom-
binált előtakarékosság esetében adókedvezmény is érvényesít-
hető, ami növeli a megtakarítás végső hozamát.

A kalkulátorok általában ingyenesen használhatók, még 
akkor is, ha némelyiknél előzetes regisztrációt kötöttek ki. 
Tekintve, hogy gép számol a megadott feltételekre épülő 
programlépésekkel, továbbá a jogszabályi változások nyo-
mon követésére, a frissítésekre nincs rálátásunk, ajánlatos egy 
kérdéskör esetében akár két-három kalkulátor eredményét is 
megnézni és összehasonlítani, hogy tényleg a legjobb pénz-
ügyi döntést hozzuk meg és kizárjuk a számítási hibákat.  

PALLA GÁBOR

PÉNZÜGYEINK

SEGÍTP KALKULÁTOROK
Felgyorsult világunkban számos olyan élethelyzet adó-

dik, amikor lehetőleg gyors és hatékony pénzügyi se-
gítségre, kalkulációra lenne szükségünk.  Ha egy-egy 

szabad óránkat ilyen típusú kalkulátorok böngészésére for-
dítjuk az interneten, meg fogunk lepődni: szinte végtelen 
számú azon segítő programok, alkalmazások sora, amelyek 
használatával pénzügyeinket egészen új megvilágításba he-
lyezhetjük. Lássuk ezekből a legérdekesebbeket, amelyek 
sokat segíthetnek mindennapjainkban.

  A családi költségvetés naplója talán a legfontosabb, ez segít 
számba venni a havi rendszeres és eseti bevételeket, ezek mellé 
állítja a rendszeres kiadásokat. A program segítségével külön-
féle kimutatások is készíthetők, melyek révén világosan látszik, 
hogy havonta és évente mennyi megtakarítással számolha-
tunk, vagy az is, hol és mennyi kiadást kellene csökkenteni, 
hogy kijöjjünk a bevételi keretből. A napló egyúttal a pénzügyi 
tervezés eszköze, segít abban is gondolkodni, hogy a pénzt, 
megtakarítást igénylő rövid vagy hosszabb távú céljainkat meg 
tudjuk valósítani. Egy ilyen program rendszeres használatával 
akár hó közben is ellenőrizhetjük, hogy áll a kasszánk, és ha a 
kiadási tételekhez még fontossági sorrendet is rendeltünk, ak-
kor biztosan el tudjuk kerülni, hogy pénzügyi tartalékunk el-
olvadjon vagy piros zónába fusson a pénztárcánk.     

 Kis kereséssel egy nagyon ügyes és alapos alkalmazásra 
bukkanhatunk, amely abban segít, hogyan válasszunk bank-
szolgáltatást. A bankszámla összehasonlító rákérdez pénzügyi 
szokásainkra (devizanem, életkor, milyen összeg érkezik 
havonta számlánkra, erről mennyit utalunk, készpénzfelvétel 
és bankkártyás vásárlás gyakorisága, internetes bankkapcsolat 
szükséges-e, stb.) és ez alapján kínálja fel a szolgáltatást nyújtó 
bankokat, kiszámolva, mennyibe is kerül havonta és éves 
szinten a szolgáltatás igénybevétele. A legokosabb ilyen 
kalkulátor azt is kimutatja, hogy kezdetben mennyi a 
bankköltségünk és mennyi lesz később, amikor a kezdeti 
kedvezmények megszűnnek. 

 A megtakarítások, befektetések terén is segítségünkre lehetnek 
az internetes kalkulátorok. A lekötött betéti lehetőségeket a 

A VILÁG PÉNZEI

A dél-afrikai rand
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A téli napfordulón túljutva már ugyan hosz-

szabbodnak a nappalok, ez a változás 

azonban kezdetben még igen lassú. A 

hónap közepén este hat óra tájékán 

beköszönt a teljes sötétség. Nézzük, 

milyennek látjuk majd az eget janu-

ár 15-én este 21 órakor!

helyezkednek el V alakban a Hyadok nev` közeli nyílt csillaghalmaz 
tagjai. Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, 
amelynek csillagai egy parányi szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk 
(Pleiadok) nyílt csillaghalmaza. Az Orion övének vonalát a másik 
irányban követve (bal kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi égbolt legfé-

nyesebb csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép fRcsil-
laga. Mivel fényes és hazánkból nézve sosem emelkedik túl 
magasra, fénye általában jellegzetesen „pislog”, „sziporkázik”. 
Ezt a szcintillációnak nevezett jelenséget légkörünk folyton 
változó fénytörése okozza. Délkelet felé látszik a Procyon, a 
Kis Kutya csillagkép legfényesebb csillaga, felette az Ikrek 
két legfényesebb csillaga: a Castor és a Pollux. Fejünk felett 
a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga 
a Capella. Mezopotámiában ezt a csillagképet kocsihajtónak 
képzelték. A legkorábbi idRktRl úgy ábrázolták, hogy kecskét 
vagy kecskegidákat dajkál az ölében. KésRbb azt tartották, 
hogy ez az Amalthea nev` kecske, amely a görög mítoszban 
Zeuszt táplálta tejével. A Szekeres és a Kassziopeia között a 
Perzeuszt találjuk. Az IkrektRl keletre már felkelt a Rák halvány 
csillagképe és néhány fokkal a keleti látóhatár felett már az 
Oroszlán legfényesebb csillagát, a Regulust (Királycsillag) is 
megpillanthatjuk.

A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Gön cöl-
sze ke ret (amely a Nagy Medve – Ursa Major – csillagkép legfénye-

NYugaton már a látóhatárhoz közelít a Pegazus 
nagy négyszöge, melynek bal felsR csillagá-

ból indul ki az Androméda három csillagból álló íve. 
A középsR felett kereshetjük az Androméda-galaxis 
halvány foltját. Ez a galaxis tRlünk 2,4 millió fényév 
távolságban van, igazán sötét helyrRl szabad szemmel 
is megpillanthatjuk! A Pegazus és az Androméda alatt van 
a halvány csillagok alkotta, nagy terület` Halak csillagkép, 
az Androméda alatt pedig az apró Háromszög és Kos csillag-
képeket találjuk. Az ókori görögöknél a Kos a híres aranygyap-
jú legendájával kapcsolódott össze. A Halak alatt helyezkedik el a 
Cet. Délen, alacsonyan kanyarog az Eridánusz, legfényesebb csilla-
ga sajnos hazánkból sohasem látható. Magasan jár már a téli égbolt 
egyik legszebb csillagképe, az Orion, melynek fényes csillagok 
alkotta jellegzetes alakját könny` észrevenni a déli látóhatár felett. 
Közepén helyezkedik el a három egyvonalban álló csillag alkotta 
„öve”, picivel ez alatt pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen 
szabad szemmel is megfigyelhetR. Ez egy csillagközi gáz és porfel-
hR, amelyben napjainkban is születnek csillagok. Távolsága 1300 
fényév. Az Orion övét jobbra meghosszabbítva a Bika csillagképet 
találjuk. Ennek legfényesebb csillaga a narancsos szín` Aldebaran, 
melyet a régi magyarok „Bujdosók lámpásának” neveztek. Körülötte 

A csillagos  

ég január 15-én  

21 órakor

Az aranygyapjas kos m_vészi ábrázolása egy 1825-ben  
nyomtatott londoni kiadványban
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sebb 7 csillagából áll) most az észak-keleti 
horizont felett alacsonyan láthatjuk, rúdja 
a horizont felé konyul. Az égbolton még jó 
néhány halványabb csillagokból álló, kevés-
bé jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek 
megtalálásához azonban már csillagtérkép-
re és egy kis türelemre lesz szükségünk.

A bolygók közül a Merkúr a hónap elsR 
harmadában még jól megfigyelhetR 

az esti délnyugati ég alján. 1-jén még 
másfél órával nyugszik a Nap után, de 
láthatósága gyorsan romlani kezd, 
és 10-e után elvész a lenyugvó Nap 
sugarai között. 20-án azonban már 
újra kereshetR napkelte elRtt a dél-
keleti látóhatár közelében, ekkor 
körülbelül egy órával kel a Nap 
elRtt. A Vénusz továbbra is a hajnali 
délkeleti ég ragyogó, fehér fény` 
égiteste. A hónap elején három, 
a végén közel két órával kel a Nap 

elRtt. Fényessége -4 magnitúdó. A 
Mars elRretartó mozgást végez a Sz`z, 

majd 17-tRl a Mérleg csillagképben. Éjfél 
után kel, az éjszaka második felében lát-

szik a délkeleti égen. Lassan fényesedik, 
fényessége 1,3 magnitúdóról 0,9 mag-
nitúdóra növekszik. A Jupiter csillagok-
hoz vonatkoztatott látszólagos mozgása 
8-án változik elRretartóból hátrálóvá az 
Oroszlán csillagképben. A késR esti órák-
ban kel, az éjszaka nagy részében látható 
mint ragyogó fény` égitest. Fényessége 
-2,2 magnitúdó. A Szaturnusz elRretartó mozgást végez a Kígyótartó 
csillagképben. Hajnalban kel, napkelte elRtt látható alacsonyan a dél-
keleti égen, fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz az éjszaka elsR 
felében figyelhetR meg a Halak csillagképben, késR este nyugszik, a 
Neptunusz az esti órákban kereshetR 
a VízöntR csillagképben, szintén késR 
este nyugszik.  

E havi megemlékezésünk alanya egy 
híres `rutazó majom. MielRtt a NASA 
embert küldött volna a világ`rbe, a 
Mercury technológiát számos ember 
nélküli kísérletben ellenRrizték. Több 

esetben fRemlRsök voltak az `rhajósok. 55 évvel 
ezelRtt, 1961. január 31-én negyedórás szuborbitális 
repülés után sikeresen visszatért a Ham nev` csim-
pánz a Mercury MR-2 amerikai `rhajón. Míg a szovjet 
mérnökök jellemzRen kutyákat küldtek az elsR kísér-
leti `rrepülésekre, addig a NASA orvosszakértRi úgy 
gondolták, hogy a fRemlRsök hasznosabb adatokat 
szolgáltathatnak az `rrepülés okozta stresszrRl. Ha 
egy majom jó állapotban túl tudja élni az `rhajó indí-
tását és visszatérését, akkor valószín`nek látszott, 

hogy erre az ember is képes. Ham a vadonból csecsemRként befog-
va került az új-mexikói Holloman Légibázison 1950-es évek végén 
létrehozott csimpánzkolóniába. A majmok közül hatot vett át a 
NASA. Betanították Rket arra, hogy ha jutalmat akarnak kapni, akkor 
megfelelR sorrendben kell meghúzniuk bizonyos karokat. Repülése 
után Ham a washingtoni Nemzeti Állatkertbe vonult vissza, majd 
Észak-Carolinába került, ahol 1983-ban pusztult el.

Lőrincz Henrik

TUDTA-E?
A Holdnak vékony, igen ritka légköre 
van, amelynek teljes tömege mint-
egy 10 tonna. Ez ugyanannyi, mint 
az Apolló `rhajó által leszálláskor 
(fékezéskor) kibocsátott gázmennyiség. A felszíni hRmérséklet 
egy holdbeli nap folyamán körülbelül 270 oC-kal változik, és a 
felszín közelében a gáz mennyisége a hideg holdbeli éjszaka 
folyamán 20-szor nagyobb, mint a nappali hRség idején. A Hold 
gravitációja csupán egyhatoda a földinek, így a holdbeli légkör 
folyamatosan elillan, azonban a napszél folyamatosan pótolja, 
kiegészíti azt.

Ham közvetlenül repülése elQtt a 
speciálisan kialakított ülésében

A USS Donner keresQ-mentQhajó kapitánya 
kézfogással üdvözli a repülése után a fedélzetre 

érkezQ Hamet

Ham boldogan elfogadja a jutalomalmát

Ham sírhelye 
az új-mexikói 

_rtörténeti 
múzeumban
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

FAGYÁLLÓ 
VILÁGREKORDER

augusztusban bebá-
bozódnak, a bá-
bokból ősszel kel-
nek ki az imágók, és 
rögtön el is vonul-
nak telelőhelyükre.

A skarlátbogár Ma-
gyar or szá gon védett, il-
letve közösségi jelentősé-
gű faj, ezért hazai popu-
lációinak állapotáról időről 
időre be kell számolni az 
Európai Unió illetékes 
szerveinek. 2013-ban fel-
mérték a Duna–Ipoly Nemzeti 
Parkban a Duna mindkét oldali 
árterében élő skarlátbogarak állo-
mányát Ácstól Apostagig, a szent-
endrei és a ráckevei Duna-ágakat is 
beleértve. Kiderült, hogy a bogár örvendetesen gyakori 

azokban az őshonos és telepített 
nyárasokban, amelyeket nem önt 
el minden évben az árvíz. Közép-
Európa más országaiban is az ilyen 
erdők a bogár legfőbb mentsvárai, 
noha hegyvidéki erdőkben is 
megfigyelhetjük.

Fafajokban úgy tűnik, nem válo-
gatós; inkább az elhalt fa kora és ál-
lapota befolyásolja, hogy megte-
lepszik-e benne. A tapasztalt boga-
rász már előre sejti, hogy milyen 
fában találhat skarlátbogarat: ha a 
kéreg még ép, magától nem esik le 
a fatestről, de azért egyszerű eszkö-
zökkel vagy puszta kézzel már le-
feszíthető, ugyanakkor a kéreg és a 
szíjács közötti határfelszín „tiszta” 
(nem borítja korhadék vagy gom-

bafonalak szövedéke), akkor nagy eséllyel ott vannak a szűk 
térhez kiválóan alkalmazkodott lárvák, akár csapatosan is. 

A skarlátbogaraknak a Földön mindössze 11 faja ismert 
(Euró pában három, Magyarországon egy), ezek egy része a 
trópusi hegyvidékek erdeinek ritkasága. A Magyar 
Természettudományi Múzeum számos fajból őriz példá-
nyokat, melyek többsége a hazai fauna tagjához hasonlóan 
fénytelen piros színű, de Délkelet-Ázsiában jóval nagyobb 
kék-fekete, illetve piros-fekete fajok is akadnak.

MERKL OTTÓ

A január igazi holtszezon a rovargyűjtők életében. A 
legtöbb rovar pete, lárva vagy báb formájában vár-
ja a tavaszt, és bár akadnak fajok, amelyek imágó 

állapotban telelnek, ezek is elrejtőznek a talajba vagy a kor-
hadt fák mélyére. Van azonban egy bogárfaj, amelyet szinte 
kizárólag ekkor érdemes keresni – ezért is esett rá a választás 
a Magyar Természettudományi Múzeumban „A hónap műtár-
gya” időszaki minigalériájában.

A rikító téglavörös színű skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 
a magyarországi bogárfauna egyik legfeltűnőbb tagja – 
már azon keveseknek, akik láthatták. Maga a bogár ugyan-
is nagyon ritkán tűnik fel a szabadban: kifejlett alakban töl-
tött idejének nagy részében elhalt fák kérge alatt tartózko-
dik. Itt vészeli át a telet, és csak úgy lehet megtalálni, ha a 
halott fatörzs kérgét lefejtjük.

A bogár rendkívül jól tűri a hideget, ezért olyan törzsek-
ben is életben marad, amelyeket nem véd hótakaró a na-
gyon nagy fagyok idején. A fából kibontott bogárnak néha 
egész felszínét jégkristályok borítják, de megesik, hogy 
odafagy a fatesthez. A telelésre készülő bogárban különle-
ges, „fagyálló” fehérjék jelennek 
meg, melyek a sejtekben oda kap-
csolódnak, ahol a sejteket roncsoló 
jégkristályok kialakulnának. Ké-
s őbb a hemolimfájában (testfolya-
dékában) glicerin halmozódik fel, 
amely ugyanúgy csökkenti a fa-
gyáspontot, mint az autók fagyál-
ló hűtőfolyadékában az etilén-
glikol. Végül a bogár elveszti teste 
víztartalmának 30–40 százalékát. 
Ame ri kai vizsgálatok szerint a 
skarlátbogarak mínusz 40 Celsius-
fok hőmérsékletet minden továb-
bi nélkül kibírnak, de egyes lárvák 
a természetben mínusz 58, labora-
tóriumban pedig mínusz 100 Cel-
si us -fokon is életben maradtak. Ez 
utóbbi jóval alacsonyabb, mint a 
valaha mért természetes hidegrekord a Földön.

Amikor tavasszal a bogár ismét megelevenedik, csak né-
hány hete van hátra. Éjszaka előjön a kéreg alól, a fatörzse-
ken párt keres, szaporodik, majd elpusztul. Lapos, peremmel 
keretezett szárnyfedői alatt működőképes hártyás szárnya 
van, de nagyon kevesen figyeltek meg repülő skarlátbo-
garat. A petékből borostyánsárga, egészen lapos lárvák 
kelnek ki, melyek két éven át fejlődnek a kéreg alatt, ezért 
télen-nyáron rájuk lehet bukkanni; lárvákkal a bogarász 
sokkal gyakrabban találkozik, mint az imágókkal. A lárvák 

A skarlátbogár és ázsiai rokonai (balról jobbra) a Magyar 

Természettudományi Múzeum gy_jteményébQl: 
Cucujus mniszechi (India), Cucujus opacus (Tajvan), 

Cucujus cinnaberinus (Magyarország)

(NÉMETH TAMÁS FELVÉTELEI)



Az OECD oktatási körképe

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet) 2015-ben megjelent oktatási körképe (Education at 
a Glance 2015, OECD indicators) 34 ország oktatási rend-
szerének struktúráját, teljesítményét és finanszírozását 
elemzi. Nyitó megállapítása szerint a gazdasági válság 
még 2013-ban is éreztette hatását, különösen a sérüléke-
nyebb társadalmi csoportok – például a tanulatlan fiata-
lok – körében. 2013-ban az OECD országok 55-64 éves 
lakosságának 34%-a, a fiatal felnőttek 
közül pedig minden hatodik nem 
rendelkezett középfokú végzettség-
gel. Ugyanakkor 2000 és 2013 között 
14 százalékponttal nőtt a felsőfokú 
végzettségű fiatalok (25-34 éves) szá-
ma. A foglalkoztatási ráta a munka-
erőpiacon zömmel jelenlevő 25-64 
éves korosztályban felsőfokú végzett-
ség esetén 83, míg érettségi nélkül csak 
55% volt. Ez utóbbiak munkaerőpiaci 
helyzete Magyarországon, Szlovákiá-
ban és Lengyelországban volt a legne-
hezebb, foglalkoztatási rátájuk 40% 
alatti volt. A szakképesítéssel rendel-
kező középfokú végzettségűek 75%-a 
volt foglalkoztatott, míg a speciális 
tudással nem rendelkező középfokú 
végzettségűeknek csak 69%-a. A 20-
24 év közötti fiataloknak 55%-a nem 
tanult: 36%-uk dolgozott, 10%-uk 
munkanélküli volt, 9%-uk pedig nem 
is keresett állást. Ez utóbbi két csoport adja a nem is ta-
nulók és nem is dolgozó fiatalok arányát (NEET-ráta), 
mely  7 OECD tagországban – köztük hazánkban – 25% 
feletti volt: a fiatal magyar nők 35, férfiak 32%-a tarto-
zott ebbe a csoportba. 2013-ban az OECD-országok át-
lagosan GDP-jük 5,2%-át fordították oktatásra, a leg-
nagyobb arányt (6,9%) Új-Zélandon, a legalacsonyabbat 
(3,7%) Indonéziában fektették a jövőbe.

A tanulmány hazánkkal foglalkozó országjelentése az 
iskolai végzettség és munkaerőpiaci helyzet összefüggé-
seire, az oktatás méltányosságára, finanszírozására, és a 
tanári szakmára fókuszál. Magyarország a legtöbb 
OECD országnál kevesebbet költ az oktatásra. Azon hat 
tagország közé tartozik, ahol 2008 és 2010 között az ál-
lami kiadások reálértéken csökkentek (11%-kal) és ez a 
GDP-ből való oktatási részesedést is visszavetette. 2010 
és 2012 között további 13%-os visszaesés volt. Az állami 

oktatási kiadás közkiadásokon belüli 7,5%-os aránya 
2012-ben a második legalacsonyabb volt az országkörben.

A felsőfokú végzettségűek aránya és a képzésben részvétel 
is viszonylag alacsony. Pedig a magas szintű végzettséget 
hazánkban jól megfizetik: a felsőfokú végzettségű munka-
vállalók több mint kétszer annyit keresnek mint középfokú 
végzettségű társaik. A jelenlegi tendenciák mellett várható-
an a lakosságnak – élete során – csak 41%-a vesz részt egye-
temi alapképzésben, ami 16 százalékponttal kevesebb az 
OECD átlagánál. A mesterképzésbe lépők 14%-os aránya 

az OECD átlagánál 8 százalékponttal alacsonyabb. A végző-
söknek csupán 55%-a találja a magyar oktatási szektort inno-
vatívnak. Az iskolaigazgatóink 97%-a véli úgy, hogy a szá-
mítógéphiány nem akadályozza az oktatást. Ugyanakkor a 
magyar diákok digitális szövegértésben sokkal rosszabbul 
teljesítettek, mint a nyomtatott szövegértésben. A digitális 
kor kihívásaira való alapos felkészítésük még várat magára.

A diák-tanár arány hasonló az EU átlagához, de a for-
mális oktatási időre vonatkozó követelmények alacso-
nyak. Az OECD 33-35%-os átlagához képest az oktatási 
idő több mint 40%-ában oktatnak nem a fő tantárgyak  
(olvasás, írás, matematika, természettudományok, nyelv) 
közé tartozó kötelező tananyagot. A szabadon tervezhe-
tő, de kötelező tantervbe tartozó órakeret aránya csupán 
5%. A tanárok a hasonló képzettségű dolgozók jövedel-
mének 48%-át keresik. 

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Néhány OECD ország oktatási kiadásai
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Lerövidülhet a szalmonella 
vizsgálata

Akár 24 órára is csökkenthető a szal-
monella vizsgálata egy új mód-

szerrel, amely a tö meg spekt ro met ria 
segítségével azonosítja a mik-
roorganizmusokat. A MALDI-TOF 
elnevezésű azonosítási módszer for-
radalmasíthatja a mikrobiológiát – 
vélekedett Lovász Csaba vegyész, 
analitikus.

A mikrobiológiai laboratóriu-
mok egyik legfontosabb feladata 
az élelmiszerláncba bekerülő alap-
anyagok, termékek vizsgálata, a 
kórokozó mikroorganizmusok je-
lenlétének gyors, megbízható ki-
mutatása, azonosítása. A szabvá-
nyos, tenyésztéses mikrobiológiai 
módszerekkel a patogén mikroor-
ganizmusok kimutatása viszonylag 
hosszú, akár 5-8 napot is igénybe 
vehet, ezért a modern mikrobioló-
giai módszerek súlypontja a gyors, 
műszeres analitikai vizsgálatok felé 
tolódik el – mondta el Lovász Csa-

bővítette az új funk-
cióval. A CPDLC 
funkció 2015. nov-
ember végén, közel 
fél éves tesztidőszak 
után, az európai in-
tegrációs követelmé-
nyeket mintegy há-
rom évvel megelőzve 
kezdte meg az éles 
működést.

A CPDLC a jelen-
legi élőszavas párbe-
széd mellett olvasha-
tó üzenetek formá-
jában történő adat-
cserét is alkalmaz a 
pilóták és a légifor-
galmi irányítók kö-
zött. 

„A csúcstechnológiás 
program célja a növek-
vő légi forgalom miatt 
egyre telítettebb rádió-
frekvenciák haszná-
latának optimalizá-
lásával a repülésbiztonság javítása és 
a magyar légi navigáció kapacitásának 
növelése.” – mondta Kis Barnabás, 

Rövid szöveges üzenetek 
a légiforgalmi irányításban

Új kommunikációs csatorna, a 
CPDLC (Controller Pilot Data 

Link Communication) biztosítja a 
digitális összeköttetést a légiforgal-
mi irányítók és a pilóták között a 
magyar légtérben. 

A HungaroControl egyik nagy-
szabású műszaki-technológiai fej-
lesztési projektje a hazai világszínvo-
nalú légiforgalmi irányító rendszert, 
a MATIAS-t (Magyar Automated and 
Integrated Air Traffic Control System) 

a HungaroControl Technológiai 
Igazgatója az új szolgáltatás beveze-
tésével kapcsolatban. 

ba, a WESSLING 
Hungary Kft. mun-
katársa.

Az alternatív mik-
robiológiai meto-
dikák egyik leg-
újabb képviselője a 
tömegspektrometria, 
amelynek segítségé-
vel mikroorganiz-
musokat azonosítha-
tunk percek alatt.
Az új laboratóriumi 
módszer nagyszá-
mú mintáról, rövid 
idő alatt, megbízha-
tó eredményt szol-
gáltat – folytatta a 
szakember.

A MALDI-TOF 
betűszó egy speciális 
tömegspektrométert 
jelent, a MALDI 
(Matrix Assisted Laser Desorption 
Ionization) egy fotoionizációs ionfor-
rást, míg a TOF (Time of Flight) egy 
repülési idő tömeganalizátort jelöl (a 

2002-es kémiai Nobel díjat meg-
osztva a MALDI-módszer kidolgo-
zásáért Koichi Tanaka japán kutató 
kapta).
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A CPDLC alkalmazásával a ru-
tinfeladatok gyorsan elvégezhetővé 
válnak, illetve a rádiófrekvenciák 
terhelésének felszabadításával csök-
kenhet a légiforgalmi irányításban 
használt hangcsatornák zsúfoltsága. 
Az adatalapú kommunikáció hasz-
nálatával kizárhatók az esetleges in-
terferenciák okozta félreértések és a 
fáradtságból adódó hibák is, így to-
vább javul a repülésbiztonság. 

A CPDLC bevezetésével a verbális 
párbeszéd mellett egyrészt rövidebb 
idő alatt létrejöhet az információcse-
re, másrészt az irányítók az eddigi-
ektől eltérően egy adott pillanatban 
párhuzamosan több pilótával is ké-
pesek lesznek kommunikálni, ami 
jelentős mértékben növelheti a légi-
forgalmi irányítás kapacitását a ma-
gyar légtérben. 

A most élesben is működésbe lépett 
rendszer ütemezése nem véletlen, 
ezzel biztosítanak a rendszerfejlesz-
tők lehetőséget arra, hogy a 2016-os 
intenzív nyári forgalom beindulása 
előtt már készségszinten be lehessen 
gyakorolni a szolgáltatást. 

(Forrás: HungaroControl)

KWkorszaki	tábori	lap	

Az északkelet-ibériai Moli del Salt 
feltárási helyen 2013-ban felfe-

dezett, agyagpala tömbbe karcolt 
rajz 13 800 évvel ezelőttről, a felső-
paleolitból származik, és egy kora-
beli kisebb, vadászó-gyűjtögető em-
bercsoport táborhelyét ábrázolja, ál-csoport táborhelyét ábrázolja, ál- táborhelyét ábrázolja, ál-
lítja két spanyol kutató, Manuel Va-
quero és Marcos García-Diez a PLoS 
ONE-ban megjelent cikkükben. 

A tömb durván 18 centiméter széles, 
8,5 cm magas és 3,6 cm vastag. Hét, 
félkör alakú motívum ismerhető fel 
rajta, amelyeknek a szélessége 4,3 és 
2 centiméter, magassága 2,2 és 1,4 
centiméter közötti. A méretekből, 
arányokból és egymáshoz viszonyí-
tott elhelyezkedésükből a kutatók 
arra következtetnek, hogy azok nagy 
valószínűséggel kunyhószerű emberi 
lakóhelyeket ábrázolnak.

Egymáshoz való közelségük és 
nagyfokú hasonlóságuk ezen túl 
még azt is sejteti, hogy közel egy 
időben, vagy legalábbis nagyon rö-
vid idő alatt emelhették őket.

A Moli del Salt feltárási hely föld- Moli del Salt feltárási hely föld-feltárási hely föld-
rajzi, környezeti körülményei tovább 
erősítik ezt a feltételezést. A kinyú-

ló sziklaeresz előtt egy viszonylag 
nagy, nyílt terület található, amely 
lassú lejtéssel vezet le a mintegy 100 
méterre délre futó folyóhoz. Hasonló 
elrendezést figyeltek meg néhány, a 
magdaléni kultúrához tartozó feltárá-
si helyen, ahol a nyílt téri táborhelyek 
régészeti besorolását leletegyüttesek is 
alátámasztották.

Az elmúlt évek során a Moli del 
Salt-i sziklaeresz alatti sík területen 
is nagy számban találtak kezdetleges 

kőkorszaki tárgyakat és eszközöket, 
amelyek arra utaltak, hogy nem-
csak a sziklaereszt, hanem az előtte 
lejtő sík területet is szinte folyama-
tosan használták szálláshelyként. 
„Mindezek alapján kézenfekvőnek 
tűnik, hogy az agyagpalába vésett rajz 
azt a valóságos táborhelyet ábrázolja, 
amelyet készítője éppen maga előtt 
látott a kép készítésekor” – mondta 
Garcia-Diez.

(Sci-News)

Az azonosítás alapja a mikroor-
ganizmusokban található geneti-
kailag kódolt fehérjék, proteinek. 
Minden mikroorganizmus egy rá 
jellemző fehérjeprofilt tartalmaz, 
amelyet egyfajta ujjlenyomatként 
használhatunk azonosításukra. Ezt 
a fehérjeprofilt határozzák meg a 
vizsgálat során, majd ezt hasonlít-
ják össze az úgynevezett referen-
cia-könyvtárban található mikro-
organizmusok fehérjeprofiljával. 
Ez a módszer forradalmasíthatja a 
klasszikus mikrobiológiát, az egyik 
legelterjedtebb patogén mikroorga-
nizmus, a Szalmonella spp. MALDI-
TOF azonosítási módszerrel történt 
vizsgálata során például minden 
pozitív esetben megbízhatóan 
azonosították, il letve az összes 
negatív esetben megbízhatóan 
zárták ki a szalmonella jelenlétét, il-
letve hiányát. 

További nem elhanyagolható 
szempont, hogy a módszerrel leg-
alább 24 órával (és 24 órára!) rövi-
díthető a vizsgálati idő, ami a hu-
mán klinikai vizsgálatok, illetve az 
élelmiszervizsgálatok esetén külö-
nösen fontos tényező.

(Laboratorium.hu)

Az agyagpalába karcolt hét félkör alakú 

motívum  elrendezése, és az egyes elemek 

felnagyított képe

(KÉP: MANUEL VAQUERO/MARCOS GARCIA-DIEZ)

A Moli del Salt-i táborhely digitális rekonstrukciója (KÉP: LUIS ALBERTO MARCOS)
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Uruguay és  
a megújuló források 

Miközben a világ vezetői nagy hu-
zavonát folytattak a decemberi 

párizsi klímacsúcson a globális fel-
melegedés elleni közös fellépés feltét-
eleiről, Uruguay példaként szolgál 
arra, hogy a látszat el-
lenére nem is olyan ne-
héz egy alacsony szén-
d ioxid-kibocsátású 
életmódra váltani. A 
dél-amerikai államban 
az elektromos áram 
immáron 95 százalé-
kát megújuló ener-
giaforrásokból nyerik. 
Az ország egyszerre 
alkalmaz szélturbiná-
kat, napelemeket, víz-
erőműveket és bio-
masszát. Mindezek 
együttvéve már 55 
százalékát adják Uru-
guay energiaigényé-
nek, ami kiemelkedik 
a 12 százalékos globá-
lis átlagból. 

Uruguay eredményei még lenyű-
gözőbbek, ha megnézzük, hogy 
milyen figyelemreméltóan rövid 
idő alatt érték el azokat. Az ország 
kormánya 2008-ban fogadott el egy 
25 évre tervezett, nagy változásokat 
megcélzó energiapolitikát. Sőt, mi 

több, elkötelezte magát amellett is, 
hogy a tiszta energiára történő vál-
tás nem okoz majd áremelkedést a 
fogyasztók számára. Az elektromos 
áramnak az infláció arányában kor-
rigált ára jelenleg alacsonyabb, mint 
korábban, mondta a dél-amerikai 
ország klímaváltozási politikáját ve-

zető Ramón Méndez. Mi tehát Uru-
guay sikerének titka? Méndez hét té-
nyezőt említ. Az egyik az uruguayi 
állami és magánvállalatok közötti 
szoros együttműködés. Uruguay 
azzal segíti elő a megújuló energia 
felhasználását, hogy energiavásárlási 

megállapodásokat bocsát árverésre 
magánvállalatok számára – derül 
ki a Nemzetközi Megújuló Energia 
Ügynökség (IRENA) kormányközi 
szervezet 2015. évi jelentéséből. 

A többoldalú támogatás döntő fon-
tosságú volt Uruguay tisztaenergia-
politikájának beindításakor is: 2010-

ben a kongresszus 
összes politikai párt-
ja jóváhagyta azt. 
Méndez ezenkívül 
országa sikerét annak 
is tulajdonítja, hogy a 
befektetők rájöttek: 
jó üzleti lehetősé-
gek rejlenek a tiszta 
energiában. Uruguay 
állami közművei rög-
zített energiaárakat 
biztosítanak húsz 
évre, ami arra ösz-
tönzi a külföldi vál-
lalatokat, például az 
Enercon német szél-
energia-céget, hogy 
erőműveket építse-
nek. „Megtanultuk, 
hogy a megújuló ener-

giaforrások egyszerű üzletek – mondta 
Méndez a Guardiannek. – Az építési 
és fenntartási költségeik alacsonyak, úgy-
hogy ha biztonságos környezetet nyújtasz 
a befektetőknek, akkor ezek nagyon 
vonzók.”

(www.greenfo.hu) 

A háromdimenziós filmvetítéseinkre előzetes bejelent-
kezés szükséges!

További információkért látogassa meg honlapunkat: 
www.planetarium.hu.

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

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

11:00 Választható
A FöldrRl  

a csillagokig
Választható

Az élet bolygója: 
a Föld

Választható A Nap családja

13:00
Az élet bolygója: 

a Föld
Választható

Fénysugár  
az Andromédáról

Választható
A FöldrRl  

a csillagokig
A világ_r  

meghódítása 3D

14:30 Csillagtüzek
A Hubble  

Univerzum
Égiekkel játszó  
földi lelemény

A világ_r  
meghódítása 3D

Az égbolt csodái

16:00 Üstököslátogatóban Bolygóközi utazás Földönkívüliek _rkalandozások IdQvándor

17:00
Csodálatos  

Univerzum 3D
Csodálatos  

Univerzum 3D

18:30 Az égbolt csodái

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

A	TIT	Budapesti	Planetárium	programjai	2016.	január	2-tól	február	29-ig
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néhai színm_vész. 24. Ercsi határai! 26. ... Svevo; olasz író, a Zeno 
tudata cím_ regény szerzQje. 28. Hegycsúcs. 30. Céline ...; kanadai 
popénekesnQ. 32. Orvosegyetem Sport Club, röv. 35. Csep_. 37. Rács 
közepe! 39. Saint, röv.

A 48-ik heti keresztrejtvényünk megfejtése: TELÍTETLEN ZSÍRSA-
VAK, EMÉSZTHETETLEN ROST. Szelekovszky Rita – Valló László: A 
gyümölcsök cím_ könyvét (Cser Kiadó) nyerte: Horváth Ferenc (Buda-
pest), Jakab József (Borzavár), Mendei Árpádné (Makó), Pék János-
né (Budapest) és Schmidtmayer József (Tatabánya). A nyerteseknek 
gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Hargittai Magdolna: NQk a tudományban – határok nélkül cím_ interjú-
kötetébQl (Akadémiai Kiadó) kérjük a rácssejtek, illetve az ugráló gének 
felfedezQinek nevét. A megoldást beküldQk között a könyv 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. január 12-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
heti számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó 
költQnk nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A rácssejtek egyik felfedezRje. 9. A mangán vegyje-
le. 10. Rádiólokátor. 11. Fél perc! 12. A rácssejtek másik felfedezRje. 
15. Vízi átkelQhely. 16. Germán eredet_, ritka férfinév. 17. Jogász, 
történész, az MTA tagja (István, 1911–1979). 18. Hedda ...; Ibsen-m_. 
20. Paksi sportklub névbet_i. 21. Egy ugrás neki a Jeli Arborétum! 22. 
Hosszú morzejel. 23. Királyi sportklub Madridban! 25. Becézett Titusz. 
27. Dobogó közepe! 29. Rajongó szeretet. 31. Visszafelé: idQmutató 
33. Suli. 34. Akadémiai Kislexikon, röv. 36. Sáncol a sakkban. 38. A 
norvég fQvárosból való.

FÜGGQLEGES: 1. Madame, röv. 2. Bandika. 3. Jól van!, Ez igen! 
4. Ritka, Bécsben! 5. Borozgatás. 6. Egzotikus ütQhangszer. 7. A 
legendás Maurice André hangszere. 8. Például a CsárdáskirálynQ. 13. 
Volt válogatott újpesti labdarúgó, ma edzQ (György). 14. NyakmelegítQ. 
17. Az ugráló gének felfedezRje. 19. Épp az Q mérete. 21. Feleki ...; 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. január 17.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. január 4. 

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

H
ÍV

Á
S

A HÓNAP KÉPE
DECEMBER

Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu) – Az állhatatos fa-
levél – cím` képe 50. számunkban jelent meg az 1591. oldalon.

Még mindig gy`jti a fényt, de csak a melegét. Már nem 
energiaátalakító napelem, csupán egy kollektor. Ki tudja, kinek 
lesz jó az a kis hR valamire. Meglehet, senki sem tart már igényt 
szolgáltatására, de R teszi, amit egész életében: szembefordul 
a sugárzással, érzékeli fi nom nyomását… Támogatón sorakoz-
nak mögé az emlékek. (H. J.)
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A múzeum időt, nyitottságot 
és lelassulást kíván mindenki-
től. A látogatóktól éppúgy, 
mint a kutatóktól, az újság-
íróktól vagy a fotográfusok-

tól. A múzeumi munka beavatkozik az idő folytonos-
ságába: megállítja az idő múlását, a tárgyak öregedé-
sét, visszapörgeti az idő kerekét, kiállításba sűríti az 
időt, kinagyít egy-egy időszeletet, időtlenné tesz tör-
téneteket, időszerűvé témákat.

Ugyanez a szemlélet érvényesült a MúzeumCafé eddig 
megjelent ötven számának szövegeiben, fotográfiáiban. 
A klasszikus tipográfiát a kortárs design világába be-
emelő lap nemcsak a múzeumok újdonságait közvetíti, 
hanem egyúttal archiválja, dokumentálja a múzeumi te-
rek és a muzeológia változásait, kiemel a múltból már-
már feledésbe merülő történeteket. 

Ez a fajta kompozíció kap új olvasatot a Frazon Zsófia 
etnográfus-kurátor által rendezett Múzeum: a lassú 

műfaj kiállításban a Robert Capa Kortárs Fotográfiai 
Központban. A január 25-ig látható tárlaton a 
MúzeumCafé eddigi történetének több ezer fotójából 
ötvenet láthatnak az érdeklődők, köztük több olyan fel-
vételt, amelyeket a folyóirat sosem publikált, de az archí-
vumában gyűjtött. A bemutatott fotográfiák által ki-
bontott történetek és témák azon túl, hogy időt, nyitott-
ságot és lassulást kívánnak a látogatóktól, elvezetnek 
egy lap és a hozzá kapcsolódó intézménytípus időpara-
doxonokat sem nélkülöző világába.

Második alkalommal kerül bemutatás-
ra a Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeumban Győr oroszországi 
testvérvárosából, Nyizsnyij Novgorod-
ból érkező képzőművészeti tárlat. A 
Hungary – Russia elnevezésű kiállí-

tás a budapesti Orosz Kulturális Központban megrende-
zett első magyarországi bemuta-
tó után érkezik Győr városába. 

Maxim Pridanov Ksenia Pridanova 
és Aleksei Zaitsev grafikái és fest-
ményei különböző technikai meg-
oldásokat, figurális és absztrakt 
kompozíciókat egyaránt alkal-
maznak. Ahogy a kiállítás címe is 
mutatja, a magyar és orosz ihletésű képi témákat feldol-
gozó tematika színes kompozíciókkal idézi meg a két 
kultúra művészeti hagyományait és építészeti emlékeit. 
A január 17-ig nyitva tartó kiállítás különlegessége, 
hogy a bemutatott képanyag mellett az Oroszországból 
érkező művészek a Győri Tánc- és Képzőművészeti 
Szakközépiskola diákjai számára művészeti workshop-
ot is tartanak, amely a két ország képzőművészeti érté-
keinek a kölcsönös megismerését szolgálja. 

ÉT-IRÁNYTd 

30   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/1

ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1935. dec-
ember 9-én látta meg a napvilágot 
Hódmezővásárhelyen az egyik 
legvásárhelyibb festőművész, Fo-
dor József. A 2007-ben elhunyt al-

kotó életművét közel másfélszáz alkotáson keresztül 
mutatják be egy emlékkiállítás keretében, melyből ki-
tűnik: tudatosan készült arra, hogy a világot, melybe 
beleszületett, képileg megörökítse.

Fodor József 1958-tól kezdődően, fokozatosan alakí-
totta ki egyéni, személyes stílusát, amely a „klasszikus” 
alföldi realizmust te-
kintette művészi gyö-
kérzetének. Az Al-
földi Galéria teljes 
földszintjén megren-
dezésre kerülő kiállí-
tás mintegy százöt-
ven művön keresz-
tül, különböző tema-
tikák szerint mutatja 
be Fodor József életművének értékeit: tájképeit, zsáne-
reit, életképeit, portréit, emberábrázolásait, szobabelső-
it, csendéleteit, valamint Hódmezővásárhely művelő-
déstörténetéhez kötődő képeit. A tárlat július 14-ig lá-
togatható.

A Time Based Art - idő 
alapú művészet - kategó-
ria az analógból digitális-
ba forduló kor terméke. 
Mindazon műalkotások 
összefoglaló neveként kí-

sérelték meg bevezetni, melyek más módon veszik igény-
be a néző idejét, mint a festmény, a szobor, a grafika vagy 
az épület. Míg utóbbiaknál a nézőtől függ, mennyi időt 
szán a műre, az időalapú – gyakran médiaművészetnek 
is nevezett – formánál a befogadás alapvető feltétele, 
hogy a néző erre határo-
zott időtartamot szánjon 
saját személyes idejéből, ami 
alatt a művet feltárja, meg-
hallgatja, megnézi. Időala-
pú a zene, a színház, a film, 
a rádió és a televízió, de 
időalapú a digitális tech-
nikák elterjedésével meg-
született interaktív multimédia, a virtuális valóságok, a 
komputerjátékok és az interneten létrehozott műalkotá-
sok sokasága is. 

Az Új Budapest Galériában látható Időalap/Time base 
című kiállítás ebbe a művészetbe nyújt betekintést 
„egycsatornás” videóművek és installációk segítségével 
2016. március 20-ig.

Csak lassan! Fodor József emlékkiállítás

Testvérvárosi m_vészet

Rászánt idQ
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209 PUB-I 114496

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

Nagaszaki	kikötWjébWl	az	örök	
városba
Az elsQ európaiak 1543-ban érkeztek meg 
Japánba, majd portugál és spanyol kereske-
dQk rendszeresen felkeresték a japán kikötQ-
ket. Európa egyre nagyobb érdeklQdéssel for-
dult a távoli és ismeretlen kultúra felé. 
Ugyanakkor a japánok is felfedezték a nanban 
(déli barbár) néven nevezett európai technika 
és m_veltség értékeit. 

Kirobbanó	formában	az	Etna!
2015-ben számos látványos vulkánkitörés volt, 
azonban az Etna hosszú ideig mélyen hallga-
tott. A hosszú pihenés jót tett Európa vulkán-
óriásának. Kisebb elQkészületek után decem-
ber 3-ra ismét a régi formájában volt a t_zhá-
nyó! 

Az	elektromos	kocsik	már	
a	spájzban	vannak
Sokaknak t_nhet futurisztikusnak, vagy éppen 
luxusnak az elektromos autó. Távolinak és ez-
által érdektelennek lehetne gondolni Qket 
Európa ezen szegletébQl. Miért beszélünk ak-
kor ilyen sokat errQl a technológiáról? Milyen 
lenne a világ, ha elektromos autók közleked-
nének az utakon?

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: A tevetudomány

A hátlapon
Napkerék

„Egy pillanatra felragyog a Nap-
szekér aranyküllős kereke, a min-
denség »égszerészének« utánozha-
tatlan ötvösremeke” – fogalmazta 
meg költőien Bödők Zsigmond a 
Magas-Tátra bércei felett kiraj-
zolódott naphaló látványát a Ma-
gyarok égi képeskönyvében. A lég-
köroptika kronológiájában ka-
landozva se szeri, se száma a je-
lenség festői leírásának, amely 
megjelenése alapján lehet „szo-
katlanul nagy napudvar”, „szi-
várványszerű gyűrű”, „teljes nap-
gyűrű” vagy akár „nagy szivár-
vány karika” is.

A központi égitestünk körül, a 
22 fokos sugarú körként mutat-
kozó optikai effektus a lassan 
mozgó, cirrosztrátusz felhőzeten 
alakult ki, amelynek a belsejében 
nagy számban tartózkodó, oszlop 
alakú jégkristályokon keresztül 
játszódott le a fénytörés. Szabá-
lyos körként évente legfeljebb 
csak néhány alkalommal figyel-
hetők meg, de a Naphoz kapcso-
lódó halók relatív gyakoriak; az 
elnevezésük is a napisten görög 
eredetére, Heliosra utal. A hátla-
punkon látható halszemoptikával 
készült felvétel esszenciáját az 
adja, hogy a kép komponálása-
kor, a napkerék középpontjába a 
veszprémi Szentháromság-szobor 
tetején elhelyezkedő napszimbó-
lum került; jelképezve az égi és 
földi vi lág harmóniáját. A fotó 
jobb oldalán a Szent István feren-
ces templom és a Szent Mihály 
székesegyház tornyai magasod-
nak, míg baloldalon az érseki pa-
lota épülete található. 

Kép és szöveg: 
LADÁNYI TAMÁS
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