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… több szempontból is iránymutató volt az a beszélge-
tés, amelyen május utolsó napján vehettem részt Do-
mony völgyben. 

A genetikailag módosított vagy más kifejezéssel élve: 
génmanipulált növények kérdése élesen megosztja a ku-
tató társadalmat, valamint a környezetvédelmi és a tu-
dományos ismeretterjesztő újságírókat. Már a szóhasz-
nálat is irányt mutat abban a tekintetben, hogy ki tarto-
zik a támogatók vagy az ellenzők táborába – ettől füg-
gően hol géntechnológiáról, hol pedig génpiszkálásról 
olvashatunk. A beszélgetés előtt találkoztam „zöld” ol-
dalra elkötelezett szakírókkal, akik a genetikai módosí-
tást egyszerűen csak környezetellenes terrortámadásnak 
tartották; míg természettudományos és technológiai új-
ságíró kollégák körében azt hallhattam, hogy aki a 
GMO ellen van, az egyben tudományellenes. 

Ebben a végletesen polarizált légkörben már az figye-
lemre méltó volt, hogy a különféle oldalak képviselői leül-
tek egymással vitázni az MKB Professzori Klub szervezé-

sében. Venetianer Pál a géntechnológia társadalmi vetüle-
teit és – például a harmadik világbeli éhezés megelőzésé-
ben játszott – szerepét elemezve ugyan az azzal szembeni 
„támadások” veszélyéről szólt, de egyben leszögezte: nin-
csen ellenére az általa helyesnek tartott tudományos irány-
zat kockázatainak alapos elemzése. Székács András az el-
lenoldal képviseletében kifejtette: nem áll eleve szemben a 
genetikai módosítás lehetőségének tudományos kutatásá-
val, de arra figyelmeztetett, hogy az a jó technológia, 
aminek az alkalmazása kiszámítható, a GMO pedig sze-
rinte nem ilyen. Vida Gábor e két előadást követően leg-
inkább a GMO veszélyeire és bizonytalanságaira hívta fel 
a figyelmet, emlékeztetve rá, hogy a géntechnológia ma 
már nem is elsősorban tudományos kérdés, hanem meglá-
tása szerint globális üzleti érdekek állnak a hátterében. 

Hogy az álláspontok közeledtek-e egymáshoz a másfél 
órás eszmecsere végén, abban nem vagyok biztos; de 
hogy a résztvevők s az őket egy asztalhoz ültetni tudó 
szervezők a tudományhoz méltó párbeszéddel példát 
mutattak, az megkérdőjelezhetetlen volt ezen a kora 
nyári délelőttön.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: Á

A sorozat  
(5 12 26 ... 110 222), 
római számokkal írva.
A tagok megkétszerezQdnek 
és kettQt hozzáadva kapjuk a 
következQ elemet:

5 x 2 + 2 = 12
12 x 2 + 2 = 26
26 x 2 + 2 = 54
54 x 2 + 2 = 110
110 x 2 + 2 = 222
54  római számokkal: LIV

ERPSÍTÉS: T

Az egymással átellenes 
ábrák közös tulajdnoságai 
határozzák meg a középsQ 
ábrát.

HAJRÁ: R

A világoskék mezQ a 
többinél mind a két zöld 
mezQvel érintkezik.
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A 25. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Béla, Zoli, Irén és Lili Bergengóciában szeretnének autókázni.
Lili a hátsó ülésen szeretne utazni, Zoli nem akar Béla mellett ülni,

Irén az autó jobboldalán óhajt helyet foglalni.
Hogyan helyezkedjenek el az utasok, hogy mindegyikük elégedett legyen?

Milyen eredmények születtek a FALÁBÚ tornán?
Federation Atlantis, Lemuria Állam és a Bergengóc Unió  nem indult a
 foci-világbajnokságon, de megrendezte saját vetélkedQjét az országok 

nevének kezdQbet_ibQl alakított bet_szóval – FALÁBÚ néven.
 Mind a három válogatott két mérkQzést játszott a másik kettQvel, melyeken 

összesen 11 gólt rúgtak és minden meccsen más eredmény született. Atlantis 
csapata nem vesztett egyszer sem és 4 góllal örvendeztette meg szurkolóit. 

Lemuria nem nyert egyszer sem és játékosainak egyszer sem sikerült 
beletalálni ellenfelei hálójába.

F A X N I

Bergengócia Unió kilenc szövetségi államait hogyan tudja a
 fenti társaság úgy meglátogatni, hogy mindegyik

 két állam közötti határon egyszer és csak egyszer halad át?
A pirossal jelzett városból indulnak, ám nem feltétlenül 

ugyanoda érnek vissza.
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	 A	csillagóriások		
ritkán	magányosak	

A nagy tömegű csillagok csak 
ritkán magányosak – ezt álla-

pították meg német kutatók. A Rolf 
Chini professzor vezette csillagászcso-
port évek óta folytat megfigyeléseket a 
bochumi Ruhr Egyetem (RUB) chilei 
obszervatóriumában, amelyek során 
800 nagy tömegű csillagot (a legna-
gyobbaké a Nap tömegének százszo-
rosát is elérték) követtek nyomon hosz-
szú időn keresztül. Megfigyeléseikből 
kiderült, hogy a vizsgált óriáscsillagok 
több mint 90 százaléka valamilyen töb-
bes rendszer tagja, azaz legalább egy, 
hozzájuk hasonlóan nagy tömegű társa 
van. Ez megerősíti azokat az újabb ke-
letű elméleti modelleket, amelyek sze-
rint a nagy tömegű óriáscsillagok eleve 
ikertestvérekkel együtt keletkeznek. 

A RUB csillagászati obszervatóriu-
ma a chilei Atacama-sivatagban, a leg-
nagyobb európai távcsőrendszertől, az 
ESO nagyon nagy távcsövétől (VLT) 

alig 20 kilométerre található. „Ez fel-
vetheti a kérdést, hogy mihez kezdhetünk 
egy ehhez az óriáshoz képest kicsi, szinte 
amatőr berendezéssel? – mondta Chini. 
– Valójában meglehetősen sokat. A RUB 
távcsöveinek felbontóképessége persze meg 
sem közelíti az óriástávcsövekét, viszont 
csillagászainkat ezért részben kárpótolja 
a hosszú megfigyelési idők lehetősége. Az 
óriástávcsövekért ugyanis hatalmas versen-
gés folyik, egy átlagos kutatócsoport már 
szerencsésnek mondható, ha évente 5–10 
órás megfigyelési időhöz jut. Ez pedig nem 
teszi lehetővé, hogy hosszabb időn keresztül 
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éveken át) szemmel tartsanak 
egy-egy objektumot. A mi ku-
tatóink a RUB távcsövével vi-
szont megtehetik ezt.”

Chini professzor és mun-
katársai is ezt az előnyt 
használják ki: évek óta 
vizsgálják, hogyan változik 
hosszabb távon a csillagok 
fényessége. „Néhány éve egy-
re erősödik az a gyanú, hogy a 
nagyon nagytömegű csillagok 
(amelyeknek a tömege akár a 
naptömeg százszorosát is el-
érhetik), többségükben kettős 
(bináris) rendszerekben talál-
hatók – fejtette ki Chini. – 
Mi ennek a feltételezésnek ered-
tünk nyomába. Kiválasztottunk 
800 nagy tömegű objektumot, 
és hosszabb időn keresztül fi-
gyeltük fényváltozásaikat. Az 
eredmények elemzéséből pedig 
kiderült, hogy a megfigyelt csil-
lagok több mint 90 százaléka 
többes rendszerhez tartozik, 
amelyekben kettő–négy csillag 
kering egymás körül.” 

No de hogy lehetséges, 
hogy a sokkal 
nagyobb felbon-
tóképességű óri-
ástávcsövek ada-
taiból ez nem bu-
kott ki már jóval korábban? 
„Ezekben a többes rendsze-
rekben a csillagok egymáshoz 
nagyon közel vannak, ezért 
egy-egy felvételen egyetlen fé-
nyes pontként láthatók – ma-
gyarázta Chini. – Ezért ki-
csit trükkösebb és időigényesebb 
módszerhez kell folyamodni.”

Minden csillag rá (kémiai 
összetételére és fizikai jel-
lemzőire) egyedien jellemző 
sugárzást bocsát ki, amely 

spektrográffal hullámhossz szerin-
ti összetevőire bontható (mint a fehér 
fény prizmával a szivárvány színeire). 
Amennyiben a sugárzás több, egymás-
hoz képest mozgó forrásból származik 
(bináris vagy többes csillagrendszer), ak-
kor a különböző forrásokból érkező jel-
legzetes spektrumvonalak hullámhossza 
a Doppler-effektus miatt kissé eltolódik: 
felénk közeledő forrás esetén a kék, tá-
volodónál a vörös szín irányába. 

Chini és munkatársai a spektrográf-
fal hullámhosszaira bontott sugárzás 
hosszabb időtartamú megfigyeléséből 

így egy periodikusan változó, bo-
nyolult mintázatot kaptak, amelyben 
a jellegzetes spektrumvonalak (egy 
„álló”-nak tekintett referenciaérték-
hez képest) periodikusan ingadoztak 
egy-egy kék, illetve vörös irányba 
eltolódott szélső érték között. Vagyis 
a látszólag egynek tűnő objektumok 
fénye hullámhossz szerinti felbontás-
ban két- vagy több forrásból érkező 
összetevőkre bomlott. Egyes rend-
szerekben 3–4 csillagot is találtak, 
bár messze leggyakoribbak a ket-
tős (bináris) rendszerek voltak. Az 
adatokból a többes rendszerekben a 
partnerek egymástól mért távolságát 
és keringési idejüket is ki tudták szá-
mítani. 

Az eredmények összesítés utáni sta-
tisztikai elemzése azt is kimutatta, 
hogy minél nagyobb tömegű egy-egy 
csillag, annál valószínűbb, hogy nincs 
egyedül. Ezentúl az is kiderült, hogy 
a többes rendszerek egyes tagjainak 
tömege egymáséhoz nagyon hason-
ló. Chini szerint ez sem lehet véletlen 
egybeesés, ha viszont nem az, akkor 

A Ruhr Egyetem (RUB) chilei infravörös távcsöve  

(éppen a Tejútrendszerre néz)

A Doppler-effektus: a hozzánk közeledQ csillagok  
jellegzetes színképvonalai a spektrum kék, a távolodók  

a vörös széle felé tolódnak el

KÉPEK: RUB, CHAIR OF ASTROPHYSICS

Az Egyszarvú (Monoceros) csillagképben látható Rosetta-köd 

(nagy tömeg_) csillagok szülQhelye 
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ezután nemzetközi megmérettetések 
várnak, az ottani sikereik azonban már 
valóban világméretűek. Például a díj-
átadón mellettem ülő 19 éves fiúról az 
idei ISEF-verseny második helyezett-
jeként kisbolygót neveztek el.

Idén itthon körülbelül 150 diák ne-
vezett összesen 91 pályázattal (lehet 
2-3 fős csapatban is nevezni), ebből 
38 jelentkező határon túlról érkezett. 
A benyújtott ötletek elbírálása után a 
pályázók fele kapta meg 
az esélyt a verseny má-
sodik fordulójára, hogy 
bemutassa ötlete hasz-
nálhatóságát. Azóta a 
folyamatos kísérletező 
kutatómunkát a verseny 
zsűrijének egy-egy tagja 
személyesen mentorálta, 
s közben igyekezett 
megismerni a tanuló el-
hivatottságát, jellemét is. 
A végső döntést ezenkí-
vül olyan szempontok 
is befolyásolták, mint a 
leadott alkotás működő-
képessége, a feladat vilá-
gos értelmezhetősége és 
a befejezettség.

Nagy sikert aratott például az 
okostelefonnal internetről vezérelhető 
energiaszabályozása a háznak: ez az 
egyre divatosabbá váló környezettuda-
tos otthon kikerülhetetlen eleme lesz. 
Egy másik tanuló pedig a kertjükben 
lévő kis tó algásodását megelégelve ki-
alakított egy önfenntartó ökosziszté-
mát, amelyik képes visszafordítani az 
eutrofizáció folyamatát.

A zsűri végül úgy döntött, az idei eu-
rópai versenyre Varsóba a következő 
találmányokat küldi: B. Kiss Bálint Apa 

további következtetés is adódik belőle: 
„Elvileg elképzelhető volna, hogy a többes 
rendszerek az eredetileg magányosan szü-
letett csillagok későbbi találkozásából jöttek 
létre. Ám hogyan és miért találkozna egy 
50 naptömegű csillag épp egy hozzá hason-
ló, 50 naptömegű csillaggal? Sokkal köny-
nyebben találhatna és foghatna be egy jóval 
kisebbet. Ezért szinte bizonyosra vehető, 
hogy magának a keletkezésnek a folyama-
ta magyarázza ezt: a nagy tömegű csillagok 
eleve párokban születnek.”

 Eszerint tehát azokban a por- és 
gázfelhőkben, amelyekben elegendő 
anyag van nagyon nagytömegű csil-
lagok létrejöttéhez, a gravitációs össze-
húzódás végső fázisában egy osztódás 
megy végbe, amelynek révén az erede-
ti anyagfelhő két közel azonos méretű 
részre hasad. 

Ma már léteznek olyan elméleti 
modellek, amelyek ilyen eredményre 
vezetnek. Mi több, ezek a modellek 
éppen azért születtek, mert a hagyo-
mányos csillagkeletkezési modellek 
a nagyon nagytömegű egyedülálló 
csillagok keletkezésének leírásában 
nehézségekbe ütköztek. A német csil-
lagászok mostani megfigyeléseinek 
eredménye pedig biztos alapokat ad 
ezeknek az újabb modelleknek. 
Forrás: rubin.rub.de/en/sky-more-crowded-we-
thought 
	
	 Kezükben	a	jövWnk

Tekintélyes őszülő urak fejezték 
ki elismerésüket csillogó szemű 
tinédzsereknek, amikor átad-
ták a 23. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Verseny 

díjait. A Z-generáció feltalálói majd-
nem egy éven át dolgoztak egy saját 
projekten, amelynek a lényege, hogy 
egy eredeti ötletüket – a tudomány 
és technika legújabb eredményeit fel-
használva – működőképesen megva-
lósítsák. A díjazottak a gyermekkor és 
a felnőttkor határán olyan nagyszerű 
találmányokkal rukkoltak elő, mint 
a napkollektoros tetőcserép, a cukor-
betegek és családjuk életét megköny-
nyítő okostelefonos alkalmazás vagy 
a látássérülteket segítő távolságmérő 
szemüveg.

Az Ifjúsági Tudományos és Innová-
ciós Tehetségkutató Versenyt 1991 óta 
rendezik meg Magyarországon, csat-
lakozva az Európai Unió hagyomá-
nyos Fiatal Tudósok Versenyéhez. A dí-
jakat június 10-én a Design Terminál-
ban adták át. A hazai első helyezettekre 
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Board ARM nevű mikroprocesszorra 
épülő kísérletező és tanulási eszközét, 
egy tenyérnyi „számítógépet”, amely 
elősegíti a digitális és analóg eletronika 
megértését és használatának elsajátítá-
sát. Németh Péter találmánya egy elekt-
romágneses vezérlésű lebegő kisautó; a 
cseppfolyós nitrogénnel lehűtött kocsi 
egy mágneses pálya felett lebeg 5–12 
milliméteres magasságban. Ruzsnyik 
Szabolcs pedig a szén nanocsöveket 
vizsgálta, és kiderítette: fém-oxidok-
kal impregnálva tovább javíthatók 
ezeknek az anyagoknak az amúgy is 
nagyszerű fizikai tulajdonságaik.

Két napon át tartó kiállítást is ren-
deztek az alkotásokból a Deák téri 
épületben, s itt személyesen is lehetett 
beszélgetni a feltalálókkal. A LEGO-
robotot építő fiútól megtudtam, ő saját 
örömére készítette az intelligens gépét, 
csak egy fizikaverseny kapcsán értesült 
róla, hogy találmányával akár verseny-
re is nevezhet. Mikor egy meglepően 
fiatal lánykától kérdeztem, honnan jött 
az ötlet, hogy egy újfajta napelemet 
dolgozzon ki, csak ennyit mondott: 
„A világban az energiahordozók fogynak, 
át kell térni a megújuló energiára. Székes-
fehérváron nincs se szél-, se vízenergia, hát 

ezért gondoltam, hogy egy jobb napelem 
kellene.” Az okostelefonos ajtózár ötlete 
innen jött: „Egyszer kizártuk magunkat, 
és nem volt nálunk kulcs. Nem is értjük, 
hogy a mai világban hogy létezhet még 
ilyen elavult dolog, mint a kulcs.” S nem 
csak elméletben, de gyakorlatban is re-
mekeltek a fiatalok, egyikük például 
egy műkezet kalapált önmaga, mely 
nemcsak élethű lett, hanem még az el-
gyengült kézizmokat is helyettesítette, 
így megoldva a markolás nehézségét 
ezeknél az exoskeletonoknál.

TEGZES MÁRIA



806   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/26

A Fekete Kéz vezetője, Dra gu tin 
Dimitrijević (Apis) ezredes  
a belgrádi katonai kémelhárí-

tás főnöke volt. A szervezet be-
épült a Bosznia-Hercegovi-
nát lazán behálózó Ifjú 
Bosznia-mozgalomba, 
amely a délszláv egy-
ség, a függetlenség 
megteremtésére áhí  -
tozott, s megvaló-
sulásának fő aka-
dályát az Osztrák–
Magyar Mo  n  ar-
chi ában látta.

Az Ifjú Bosznia 
tagjai 1914. márci-
us közepén a sajtó-
ból értesültek arról, 
hogy a nyárra Sza-
rajevóba tervezett 
hadgyakorlatot Fe-
renc Ferdinánd megte-
kinti. A Fekete Kéz me-
rényletet tervezett. A kivá-
lasztott merénylők terrorista 
kiképzésben részesültek, majd 
külön-külön keltek át a bosnyák hatá-
ron. A fegyvereket – négy belga revol-
vert, hat szerb kézigránátot – segítők 
vitték Danilo Ilić tanítóhoz, a merény-

EGY 	V I LÁGÉGÉS 	 E LVJÁTÉKA

A SZARAJEVÓI 
MERÉNYLET

Bosznia-Hercegovina 1908. évi osztrák–magyar annexi-

ójával	 formálisan	 is	 kilátástalanná	 vált	 az	 erWsödW	
Szerbia	számára,	hogy	a	délszláv	többsége	tartományt	
valamilyen alkufolyamattal megszerezze, és tengeri 

kijárathoz	jusson.	A	dunai	monarchia	valamennyi	szer-
bek, horvátok és bosnyákok lakta területének 

Szerbiához	 csatolását,	 s	 a	 délszlávok	 egy	 államban	
történW	egyesítését	célzó	nagyszerb	törekvést	belgrá-

di	titkos	szervezetek	irányították.	Közülük	a	legfonto-

sabb, az Egyesülés vagy halál (ismertebb nevén Fekete 

Kéz)	1911-ben	jött	létre	olyan	tisztekbWl,	akik	a	szerb	
kormány „megalkuvó” politikáját is ellenezték. 

let helyi szervezőjéhez, aki 1913-ban 
csetnik kiképzést kapott. A merénylet 
napján Szarajevóban csak 120 rendőr 

tartózkodott, a parádés bevonulást 
pedig nem biztosította kato-

naság.

A	merénylet
1914. június 28-án 
délelőtt Ilić kiosztot-
ta a fegyvereket, s 
felállította a me-
rénylőket az Appel 
-kaion út két olda-
lán: a hálót 3–3 
merénylő alkotta. 
A hat autóból álló 
kocsisor 10.26 kö-
rül érte el a me-
rénylők hálóját. De 

csak Ćab rinović tu-
dott mozdulni: kézi-

gránátját a harmadik 
kocsira dobta, aztán be-

ugrott a sekély patak med-
rébe, bevette a ciánkálit, 

amely azonban nem hatott, ezért 
élve fogták el. A bomba a lehajtott 
kocsiponyváról a következő autó alá 
pattant, a robbanástól ketten megse-
besültek.

Rövid megálló után a konvoj a város-
házára hajtott, ahol Ferenc Ferdinándot 
ünnepélyesen fogadták. Az út további 
tervét megváltoztatták, mert a trón-
örökös a kórházban meg akarta láto-
gatni a robbanásban megsérült Merizzi 
ezredest. Mintegy 400 méter után be-
fordultak a Ferenc József utcába, és az 
autó egy másik merénylő, a sarkon vá-
rakozó Gavrilo Princip elé vitte a trón-
örököst, aki 2–3 méterről lőtt. Egy go-
lyó érte Ferenc Ferdinandot, egy pedig 
a hitvesét, Hohenberg Zsófiát. Mind-
két lövés halálos volt. Gavrilo Principet 
a helyszínen elfogták, s vallomása elve-
zetett társaihoz. Órákon belül kiderült, 
hogy a „nyomok Belgrádba vezetnek”. 

A belgrádi Fekete Kéz lapja, a Pijemont 
egyébként már 1912 óta hirdette a há-
borút, amely „meghozza Szerbiának, a 
délszlávoknak, a balkáni népeknek az örök 
szabadságot”. A bécsi hivatalos körök 
tudtak működésükről, s veszélyesebb-
nek tartották őket, mint Pašić minisz-
terelnök parlamenti ellenzékét. Maga 
Pašić is esküdt ellensége volt a szerve-
zetnek, mert veszélyeztette az ország 
biztonságát és belső rendjét. A szerb ha-
tóságok értesültek róla, hogy Szarajevó-
ban merénylet készül, s megpróbálták 
megakadályozni, hogy a merénylők át-

Dragutin 

Dimitrijević 
(Apis)
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a tengerszorosok elleni sikeres katonai 
akcióra, a cári diplomácia a status quo 
megőrzésén fáradozott, hogy a tenger-
szorosokon más nagyhatalom ne vet-
hesse meg lábát.

E törekvéssel Bécsnek és Berlinnek 
szembe kellett szállnia; főleg Szerbia 
tartós gyengítésére, sőt az egész balkáni 
helyzet megváltoztatására törekedtek. 
Leopold Berchtold osztrák–magyar kö-
zös külügyminiszter ehhez kielégítő-
nek találta a diplomáciai eszközöket, a 
katonák azonban rendőri akciót vagy 
korlátozott háborút szorgalmaztak. 

Berlini irányváltás
A Franz Conrad von Hötzendorf vezér-
kari főnök vezette háborús párt gyors 

csapással akart végezni a szávai király-
sággal. Ehhez azonban német támoga-
tásra volt szükség Oroszország ellen. 
Berlinben arra számítottak, hogy a felté-
telezhetően Szerbiában rejtőzködő me-
rénylők elleni gyors megtorlással a konf-
liktus lokalizálható és elkerülhető az eu-
rópai háború. Ausztria–Magyarország 
energikus német támogatása esetén 
Oroszország nem siet Szerbia segítségé-
re, másrészt Nagy-Britannia és Francia-
ország nem kezd háborút Szerbia miatt, 
hanem féken tartja Oroszországot. 

Berlinben elvben el kívánták kerülni a 
nagyobb háborút, de nem zárták ki an-
nak bekövetkeztét. Az európai nagyha-
talmak ellenséges szövetségi rendsze-
rekbe tömörülése a júliusi válság idején 
azonban feltartóztathatatlanul az első 
világháborúba torkollt. Miután a né-
met kormány beleegyezett a Szerbia el-
leni akcióba, Bécsben a háború mellett 
döntöttek. Ellenvéleményt csupán Ti-
sza István magyar miniszterelnök han-
goztatott, aki az időpontot alkalmat-
lannak, az ürügyet pedig elégtelennek 

tartotta. A Monarchia katonái és a bécsi 
politikusok a háborús győzelemtől a bi-
rodalom belső megszilárdulását is vár-
ták. A politikai vezetés azonban úgy 
gondolkodott, hogy meg kell várni a 
merénylet kivizsgálását, s a szerb állam 
bűnrészességét feltárva már nemzetkö-
zileg is elfogadható lesz a büntető had-
járat. Ferenc József is ezt az eljárást 
hagyta jóvá.

A német külügyminisztérium úgy 
látta, hogy az osztrák–szerb háború be-
avatkozásra készteti Oroszországot, 
amely nemzetközi háborúhoz vezet, de 
a német vezérkar azonnali háborút sür-
getett Szerbia ellen „most, amikor még 
Oroszország nincs kész”. 1914 elején 
ugyanis olyan híreket kaptak, hogy 

Oroszország 1917-re 2,2 milliós 
békehaderő felállítását tervezi. 
Ezt megelőzendő a német had-
sereg vezetői között terjedt a 
preventív háború gondolata. 
„Készen állunk, s minél előbb, an-
nál jobb számunkra” – jelentette 
ki Helmuth Moltke vezérkari 
főnök. Június 3-án Moltke már 
továbbment, amikor Gottlieb 
von Jagow külügyi államtit-
kárnál a preventív háború dip-
lomáciai előkészítését sürgette: 
„Oroszország 2–3 éven belül befe-
jezi felfegyverkezését. Ellensége-
ink katonai túlereje ekkor már 

olyan nagy lenne, hogy ő [Moltke] nem tud-
ja, hogyan leszünk úrrá rajta. Most még va-
lahogy felérünk hozzájuk. Véleménye sze-
rint nincs más hátra, mint megelőző háborút 
indítani…” – írta a megbeszélésről 
Jagow.

II. Vilmos császár kezdetben ellenállt 
a katonák követelésének. Július 3-án, 
de legkésőbb július 4-én azonban a há-
borús csoport nyomására a szerb kérdés 
erőszakos megoldása mellett döntött. 

Ausztria–Magyarország számára a 
német álláspontban bekövetkezett for-
dulat nem volt váratlan. A német kül-
ügyminisztérium megbízásából Victor 
Naumann publicista ugyanis Bécsben 
már július 1-jén informálta az osztrák–
magyar külügyminisztérium főtitká-
rát, Alexander Hoyos grófot a vezető 
német körök véleményéről. Bethmann 
Hollweg német kancellár is gyors csele-
kedetre sarkallta az osztrákokat. Lehet-
ségesnek tartott egy korlátozott fegy-
veres konfliktust, amely nem okoz to-
vábbi bonyodalmakat, vagyis a köz-
ponti hatalmak egyidejű vitáját 

jussanak az 1908 októberében Auszt-
ria–Magyarország által megszállt 
Bosznia-Hercegovinába. Amikor ez 
nem sikerült, visszarettentek attól, 
hogy informálják az osztrák rendőrsé-
get. Állítólag a Fekete Kéz központi bi-
zottsága június 15-én lefújta az akciót, s 
ezt megüzenték Danilo Ilićnek. Az 
orosz titkosszolgálat tudott Apisék te-
vékenységéről (ezt az 1917. évi szaloniki 
perében el is mondta), de az nem bizo-
nyítható, hogy a cári Ohrana mozgatta 
volna a szálakat. 

„Ferenc Ferdinándból hiányzott mind az, 
ami Ausztriában a népszerűséghez kell: 
nem volt személyes vonzereje; hiányzott be-
lőle a szeretetreméltóság… Gyakran láttam 
őt a színházban. Ült csak a páholyban, te-
rebélyesen, és hideg, merev volt a 
tekintete, oda nem nézett volna 
kedvesen a közönségre, nem tap-
solt volna a művészeknek a vilá-
gért sem. Mosolyogni senki se lát-
ta... Nem volt érzéke a muzsiká-
hoz, a humorhoz, és a felesége 
ugyanilyen barátságtalanul nézett 
a világba… Halálának híre éppen 
ezért nem is keltett tartósabb felin-
dulást. Két óra múltán a jókedv 
helyreállt, őszinte gyásznak semmi 
jele nem volt” – írta Stefan 
Zweig.

Az osztrák külügyminiszté-
rium azonban néhány nap 
múlva a gyilkosságban újólag bizo-
nyítva látta Szerbia agresszív ellensé-
gességét. 

Oroszország – Franciaországtól támo-
gatva – a balkáni országokat akarta 
egyesíteni Ausztria ellen, hogy így Né-
metországot is gyengítve, saját vezető 
szerepét erősítse a térségben. Reagálá-
suk esetleges elmulasztását nagyhatalmi 
pozíciójuk gyengeségének tartották. 
Közismertek voltak az Oszmán Biro-
dalmat érintő közvetlen orosz érdekek 
is: ezek egyrészt török Örményországra 
irányultak, főleg azonban Konstantiná-
polyra és a Törökországhoz tartozó ten-
gerszorosokra (Boszporusz és a Darda-
nellák). Vallási szempontból szent köte-
lességüknek tűnt, hogy az ortodox gö-
rögkeleti keresztény vallás anyavárosát 
kivegyék az iszlám kezéből és keresztet 
állítsanak a Hagia Sophia tetejére.

A cári kormány 1908-tól több diplo-
máciai kísérletet tett az orosz pozíciók 
javítására a tengerszorosok ügyében. 
De mivel e törekvések nem jártak si-
kerrel, és saját erőből nem gondolhatott 

Ferenc József és Tisza István (képeslap, 1905)
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A Monarchiának a szerb kormány-
hoz intézett jegyzék keményebb 
megfogalmazásában szerepet kapott 
Forgách János gróf egykori belgrádi 
követ, aki azt javasolta, követeljék 
egyes tisztek eltávolítását a hadse-
regből, berlini és szentpétervári szerb 
diplomaták elbocsátását, a „mi állam-
ügyészünk és vizsgálóbírónk bevonását a 
szerbiai összeesküvés kivizsgálásába”, s 
a rövid, 48 órás viszontválasz határ-
idejét.

Az	ultimátum	 
és	következményei

Az osztrák ultimátumot július 23-án 
adták át Belgrádban. Ekkor láncreak-
ció indult el: Sándor szerb régens II. 
Miklós cárhoz fordult segítségért, aki 
úgy vélte, hogy az ultimátumszerű 
jegyzék követelései „összeegyeztethe-
tetlenek egy független állam méltóságá-
val, és szükségtelenül megalázóak”. 
Szentpéterváron létkérdésnek tekin-
tették, hogy a balkáni viszonyok ne 
Ausztria javára változzanak. Így 
Oroszország hajlott Szerbia támoga-
tására. Szentpéterváron a keményvo-
nalas Spalajković szerb követ, a Mo-
narchia és Forgách gróf esküdt ellen-
sége is amellett érvelt, hogy Szerbia 
nem fogadhatja el a Monarchia köve-
teléseit. Franciaország támogatta 
Oroszország Balkán-politikáját, mert 
lehetetlennek tartották, hogy szövet-
ségesüket másik vágányra állítsák.

A bécsi és szentpétervári álláspontok 
megmerevedése miatt végül a válságot 
nem lehetett megoldani. A 48 órás ha-
táridő lejárta előtt a szerb kormány még 
ingadozott, de Spalajković július 25-i 
újabb biztatásai nyomán végül az eluta-

Oroszországgal és Franciaországgal, s 
kedvező kimenetellel számolt. Nem 
akart nagy háborút, s nem számolt Ang-
lia hadba lépésével sem. 

Bécs azonban hivatalos válaszban kért 
biztosítékot Németország álláspontjáról. 
Ezt kívánta elérni Hoyos gróf július 5-i 
berlini missziója, amely két memorandu-
mot vitt magával. Az elsőben Tisza Ist-
ván a dunai monarchia helyzetét ele-
mezve azt javasolta, hogy a szerb kérdés 
miatt Bulgáriát vonják be a hármasszö-
vetségbe. A másik memorandum Fe-
renc József császár kézírásos üzenete volt. 
Ebben az uralkodó arról szólt, hogy a 
kettős monarchia a „pánszláv áradat” el-
len csak akkor lehet biztonságban, „ha 
Szerbiát, amely a jelenlegi pánszláv politika 
súlypontját alkotja, politikai hatalmi ténye-
zőként kikapcsolják a Balkánról”. 

A Monarchia berlini nagykövete, 
Szögyény-Marich László átadta II. Vil-
mos császárnak a dokumentumokat, aki 
azonnal felhatalmazta a nagykövetet, 
közölje uralkodójával: Ausztria–Ma-
gyarország „még komoly európai kompliká-
ció esetén is” számolhat Németország tel-
jes támogatásával. Ha a szerbiai konflik-
tuson túlmenően háborúra kerülne sor 
Ausztria–Magyarország és Oroszország 
között, Németország a „megszokott szö-
vetségesi hűség” jegyében Bécs oldalán áll. 
II. Vilmos azonnali bevonulást sürgetett 
Szerbiába, ha Bécs a háború mellett dönt. 

Szögyény-Marich még aznap este to-
vábbította Bécsbe II. Vilmos „biankó fel-
hatalmazását” hozzáfűzve, hogy a csá-
szár „sajnálná, ha mi [Ausztria-Magyaror-
szág] a mostani, számunkra oly kedvező pil-
lanatot kihasználatlanul hagynánk”.

II. Vilmos és Hollweg kancellár 
még aznap magához rendelte von 
Falkenhayn hadügyminisztert és a 
többi katonai vezetőt, s „minden eshe-
tőségre számítva” megbeszélte velük 
„az előkészületeket háború esetére”. A 
hadügyminiszter rövid igennel vála-
szolt a császár azon kérdésére, hogy 
„a szárazföldi hadsereg készen áll-e…”.

II. Vilmos nem hitt az általános há-
borúban, úgy vélte, a kisebb háború a 
szárazföldi hadsereg létszámának 
megnövelése után és a nehéztüzérség 
fölénye alapján csak német győzel-
met hozhat. A nyugati hadjáratot 
mindössze 5–6 hétre tervezték. 

A német császár ezután – a világ meg-
nyugtatására – Kielbe utazott. Hasonló 
megfontolásból von Moltke is tovább pi-
hent Karlsbadban.

sítás mellett döntöttek. A kézírásos 
jegyzéket Pašić miniszterelnök 2 perc-
cel 18 óra előtt átadta Giesl követnek, 
aki fél óra múlva már el is hagyta Bel-
grádot. Utolsó békekísérletként Grey 
angol külügyminiszter javasolta, hogy 
a Monarchia állítsa le hadműveleteit, s 
a négy nagyhatalom közösen előzze 
meg a háború eszkalációját.

Az osztrák ultimátum elutasítása mi-
att Ausztria július 28-án hadat üzent 
Szerbiának. Erre Oroszország július 
30-án teljes mozgósítást rendelt el. Ek-
kor a németek az intézkedés visszavo-
nását követelték, és egyidejűleg Fran-
ciaországtól semlegességi nyilatkoza-
tot sürgettek. Amikor a német kor-
mány sem Szentpétervárról, sem 
Párizsból nem kapta meg a remélt vá-
laszt, az orosz mozgósításkor, augusz-
tus 1-jén hadat üzent Oroszországnak 
és két nappal később Franciaországnak 
is. Mivel a német stratégiai terv két-
frontos háború esetén előbb a Francia-
ország elleni csapást helyezte kilátásba, 
más döntés nem volt lehetséges. 

Anglia már augusztus 2-án megígér-
te Franciaországnak északi partvidéke 
védelmét. Amikor augusztus 4-én haj-
nalban a német csapatok betörtek Bel-
giumba, hogy megkerüljék a francia 
védelmi rendszert, megsértve ezzel a 
belga semlegességet, Belgium segítsé-
get kért az angoloktól, franciáktól és az 
oroszoktól. Anglia augusztus 4-éről 
5-ére virradó éjjel hadat üzent Német-
országnak, majd csak augusztus 12-én 
szövetségesi szolidaritásból Ausztria–
Magyarországnak is. A következő hó-
napokban – hadba lépésük fejében – a 
monarchia jelentős részét odaígérte 
Olaszországnak és Romániának. A 
cseh Masaryk professzor és néhány 
horvát politikus 1914–1915-ben Lon-
donba és Párizsba emigrált, ahol né-
metellenes személyekkel kampányt 
indított a monarchia felosztásáért és 
a helyébe lépő nemzeti államok lét-
rehozásáért. A szerb, horvát, cseh és 
román nemzeti mozgalmak céljait 
sikerült összekapcsolniuk a francia, 
brit és olasz érdekekkel.

Majdnem száz év után ismét vala-
mennyi európai nagyhatalom hadban 
állt egymással.

NÉMETH ISTVÁN 

(A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet-
ről következő számunkban olvashatnak 
részletesen – A szerk.)

II. Vilmos Ferenc Józseffel
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Földünk légkörének összetétele  
80–100 kilométer magasságig 
alig változik. A benne lévő CO2-

koncentráció csupán 0,033%, ami szinte 
elenyésző az oxigén 20,9%-ához ké-
pest. Ugyanakkor egy egészséges em-
ber által kilélegzett levegőben a CO2-
koncentráció nagyjából 4%-ra emelke-
dik, az oxigéné pedig ezzel párhuza-
mosan 17% körüli értékre csökken.

Kolorimetriától az infravörös 
spektrofotometriáig

A kilégzett gázkeverék szén-dioxid-
tartalmának (parciális nyomásának) 
monitorozását kapnográfiának nevez-
zük. A gyakorlatban kétféle mérési elv-
vel találkozhatunk. A ritkábban hasz-
nált kolorimetriás kapnográfia kvalitatív 
módszer, a kilégzett levegő útjába he-
lyezett pH-változásra érzékeny filter 
színe alaphelyzetben lila, amely az át-
áramló CO2 hatására a maximális kon-
centráció mellett sárga színre változik.

A klinikai gyakorlatban sokkal gya-
koribb, kvantitatív módszerek a Beer-
Lambert törvényen alapuló infravörös 
spektrofotometriát alkalmazzák a kon-
centráció meghatározására. A módszer 
lényege, hogy a CO2 molekula nagy-
mértékben elnyeli a 4,3 mikrométer 

hullámhosszú infravörös fényt, és ezen 
a hullámhosszon minimális az interfe-
rencia más gázokkal. Így az elnyelt inf-
ravörös fény mennyisége arányos az 
adott gázkeverékben lévő szén-dioxid 
parciális nyomásával.

Szénéleg-történelem
Jan Baptista Van Helmont flamand 
tudós már 1630-ban felismerte, hogy 
a fa égés közben gázt bocsájt ki ma-
gából. A szén-dioxidot (régi magyar 
nevén szénéleg, széngáz) végül csak 
az 1750-es évek elején Joseph Black 
skót orvos-kémikus fedezte fel, első-
ként a sokáig egyneműnek („ős-
elemnek”) tekintett levegő alkotó-
elemei közül.

1865-ben John Tyndall közzé tett 
egy mérési tanulmányt, amelyben 
különböző gázok abszorpciós tulaj-
donságait vizsgálta. Rájött arra, 
hogy a CO2 és az ózon – a többi lég-
köri gázzal ellentétben – jól elnyeli a 
„hősugárzást”. Humán kísérleteit te-
kinthetjük az első kvantitatív infra-
vörös módszernek az emberi lehelet 
CO2-tartalmának vizsgálatára. Au-
gust Herman Pfund 1939-ben, a balti-
more-i Johns Hopkins kórházban ké-
szített, légzési gázokat analizáló ké-

szüléke a CO- és a CO2-kon cent rá-
ciót termikus módszerekkel mérte.

Az első infravörös elnyelést használó 
kapnográfot Karl Luft, német bio-
mér nök mutatta be 1943-ban, a ké-
szüléket URAS-nak (Ultra Rot 
Absorption Schreiber) nevezte el. 
Az orvoslásban az első betegágy 
melletti, igazi „infrared CO2 
meter” csak az 1950-s években je-
lent meg, mivel az érzékelő által 
mért adatokat erősíteni és konver-
tálni kellett valamilyen kijelzőn 
megjeleníthető jelekké. A korai 
kapnográfok még sok helyet fogla-
ló, nagy és több különálló részből 
összekapcsolt készülékek voltak.

Európában a CO2 monitorozása 
kap nog ráfia néven már az 1960-s 
években elkezdődött. Ugyanakkor 
1978-ban a kapnográfia amerikai 
bevezetését célul kitűző, World 
Congress on Intensive Care Medicine 
elnevezésű tanácskozás egyik tudo-
mányos ülésén a megjelent aneszte-
ziológusok jelentős része még úgy 
gondolta, hogy ennek a módszer-
nek nincs jövője. A rutin klinikai 
alkalmazást lehetővé tevő precíz, 
kisméretű monitorok az 1980-s 
években terjedtek el világszerte.

H U L L Á M O K  H Á T Á N

MIT MUTAT A KAPNOGRÁFIA?
Mindenki	számára	ismert,	hogy	a	levegWben	lévW	szén-dioxid	(CO2)	és	egyéb	üvegházhatású	gázok	
koncentrációjának	növekedése	felelWs	a	globális	éghajlatváltozásért.	De	azt	már	kevesen	tudják,	
hogy	ez	a	mindenütt	jelenlévW	gáz	fontos	mutatója	lehet	az	emberi	egészségnek	is.	Szegeden	pél-

dául	gyermekpáciensek	diagnózisa	során	alkalmazzák	sikerrel.	

(FORRÁS: WWW.COVIDIEN.COM)

Kolorimetriás kapnográf A CO2 koncentrációjának mérése infravörös spektrofotometriával
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klinikai gyakorlatban az egyszerűbben 
kivitelezhető idő-kapnográfia az elter-
jedtebb. A modern lélegeztető-, illetve 
altatógépeken főáramú formában, beteg 
közeli áramlásméréssel összekapcsolva 
egyre inkább elérhető a volumetrikus 

kapnográfia is. Ebben az esetben a 
kilégzett CO2-koncentráció légvételen-
ként külön-külön ábrázolódik, és mérhe-
tővé válnak a légzési/lélegeztetési holtte-
rek és a kilégzett CO2 mennyisége is.

A	görbék	titka
Az első fontos kérdés, hogy melyek le-
hetnek azok a jellemzők egy kap no-
gram-görbében, amelyeket vizsgálva 
következtethetünk a beteg klinikai ál-
lapotára. Ehhez vegyünk egy egészsé-

A kapnográfia a kilégzett CO2 folya-
matos, nem-invazív, ágy melletti, erő-
feszítést nem igénylő, kooperáció füg-
getlen, numerikus és grafikus vizsgálata.

Napjainkban a kapnográfia az aneszté-
ziában és intenzív ellátásban a betegbiz-
tonságot szolgáló nélkülözhetetlen mo-
nitorozási eljárás. Használata a Magyar 
Anesz te zioló gia és Intenzív Terápiás 
Társaság ajánlása szerint kötelező min-
den gépi lélegeztetett beteg ellátása so-
rán. A kapnográfok tehát megtalálhatók 
minden magyarországi műtőben és in-
tenzív osztályon.

Szénéleg-történelem
Ugyanakkor fontos diagnosztikus esz-
köz is az általa hordozott ventillációs, 
perfúziós és metabolikus állapotra vo-
natkozó információk révén. 
Ezért használják a sürgőssé-
gi ellátásban, a gyerek-
gyógyászatban, az alvással 
foglalkozó laboratóriumok-
ban, az újraélesztések során, 
a betegtranszportban és ter-
mészetesen a pulmonológi-
ában is.

Attól függően, hogy a 
CO2-érzékelő milyen „tá-
vol” helyezkedik el a beteg-
től, megkülönböztetünk fő-
áramú (main stream) és mel-
lékáramú (sidestream) kap-
nográ fi át. A főáramú 
kap no gráf közvetlenül az en do tracheális 
tubushoz csatlakoztatott szenzor segítsé-
gével, „beteg közelben” méri a kilégzett 
gázkeverék CO2-kon cent rá cióját. A 
mellékáramú kapnográf ugyanabból a 
légzőköri pontból, egy vékony elszívó 
csövön keresztül, 150–250 ml/perc 
áramlással vett gázmintát elemzi a „be-
tegtől távolabb”.

Attól függően, hogy a CO2-görbét 
minek a függvényében ábrázoljuk, idő- 
és térfogat-kapnográfiáról beszélhetünk. A 

ges felnőtt ember által kilélegzett leve-
gőmintából kapott időkapnogram gör-
bét. Ennek kilégzési szakaszát három 
fázisra oszthatjuk.

Az I. szakasz a kilégzéssel kezdődik, 
és az alapvonalról indul, mivel a távozó 
levegőminta első része még a gázcseré-
ben részt nem vevő, felső légutakból 
származik. A szakasz vége lassan emel-
kedik, ugyanis a légutakban végbeme-
nő tengelyirányú gázkeveredés miatt 
megjelennek a közeli léghólyagok (al-
veo lusok) CO2-ban gazdag légtereinek 
első molekulái.

A II. fázis az átmeneti zóna, az emelke-
dő CO2-koncentráció a holttér és az al-
veoláris tér diffúziós és konvekciós gáz-
keveredését mutatja, alakja megnyújtott, 
dőlt S betűhöz hasonlít. Meredeksége 

hasznos kórjelző lehet tüdő-
tágulatban vagy hörgőszű-
külettel együtt járó asztmás 
rohamban.

A III. fázis az alveolusok-
ból ürült gázkeverék CO2-
tar talmának felel meg, 
melynek utolsó kétharmada 
laposan és egyenletesen pla-
tót képez, ennek meredek-
sége (SIII)  »2-3 Hgmm/s. 
Legmagasabb pontja a vég-
kilégzési CO2-koncentráció 
(PETCO2) »30-43 Hgmm. 
SIII meredekségét kóros kö-
rülmények között a tü dő pa-

ren chyma heterogenitása határozza 
meg, vagyis hogy mennyi és mennyire 
különböző gázt tartalmazó alveolusok, 
illetve régiók vannak a tüdőben.

A harmadik fázis után, a belégzési 
szakaszban a kapnogram meredeken 
csökken az alapvonalra, és azon halad a 
következő kilégzés kezdetéig (0. fázis). 
A be- és a kilégzés határa tehát önma-
gában az idő-kapnogramon nem álla-
pítható meg.

A kilégzett CO2 monitorozásának 
egyik fontos indikációs területe a lég út-
biz to sí tás, a betegbiztonság. A kap-
nográfia segít felderíteni a peri operatív 
„technikai szövődményeket”. A görbé-
re ránézve az orvos azonnal észreveszi, 
ha például a légcsőbe helyezendő tubus 
nehéz anatómiai helyzet miatt a nyelő-
csőbe került (intraoesophagealis in tu-
bá lás). Ilyenkor a gyomorban is előfor-
duló CO2 miatt szabálytalan, lényege-
sen alacsonyabb görbét kapunk. Abban 
az esetben, ha a tubus a beteg mozgatá-
sa során véletlen mélyre, a jobb főhör-

Egy mai modern kapnográf kijelzQje
FORRÁS: WWW.COVIDIEN.COM

Egészséges felnQtt ember idQkapnogram-görbéje
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gőbe csúszik be, a kap no gram-görbe a 
fél tüdőre csökkent gázcserét azonnal 
jelzi. Más műszerek, például a pulz oxi-
méter értékeit figyelve csak késve ve-
hetjük észre mindezt. A tubus szivárgá-
sa esetén a kilégzésvégi áramlás leesik, 
az oldaláramú kap no gram fals levegőt 
szív az alveoláris mellé.

Legalább ennyire fontos indikáció a 
beteg klinikai paramétereinek monito-
rozása is. A kapnográfia a tüdő külön-
böző lélegeztetési, keringési zavaraira és 
anyagcsere-problémákra, -szövődmé-
nyekre hívja fel a figyelmet. Természe-
tesen ezeket egyéb klinikai tünetekkel, 
paraméterekkel együtt kell mindig ér-
tékelni. A krónikus ob struk tív tüdőbe-
tegségek (tüdőtágulat, idült légúti hu-
rut) és az asztma a II. fázis meredeksé-
gét csökkenti, a III. fázisét növeli, a gör-
be jellemzően „cápauszony” alakú lesz. 
Különböző súlyosságú légmell (PTX) 
kialakulása a légzés akadályoztatása ré-
vén torzítja el a kap no gra mot. Műtétek 
végén a spontán légzés megjelenésére 
utal a kilégzési fázisban megjelenő be-
légzési manőver.

Hasonlóan fontos, hogy a kilégzett 
CO2-görbe információt szolgáltat a 
szervezetben lezajló anyagcsere-folya-
matokról is. Ahogy Ray Fowler, dallasi 
orvos fogalmazott „a CO2 az anyagcse-
re-folyamatok tűzének füstje”. A szöve-
tekben keletkező CO2 pedig közvetet-
ten megjelenik a kilélegzett levegőben.

Mérések Szegeden
A Szegedi Tudományegyetem Gyer-
mekgyógyászati Klinikáján a kap no grá-
fi ás méréseken alapuló módszert évtize-
dek óta sikerrel használják a gyermekko-
ri asztma diagnózisában. Ezek során az 
SIII provokációs tesztekre adott válaszát 
határozzák meg, kihasználva a módszer 
azon előnyét, hogy a mérések végrehaj-
tásához a vizsgált páciens aktív együtt-
működése nem szükséges.

Kutatócsoportunk 4-5 éve kezdett 
foglalkozni kapnográf-görbék elem-
zésével. A mérések a Szegedi Tudo-
mányegyetem II. számú Belgyógyá-
szati Klinika és Kardiológia Központ 
Szívsebészeti Osztályán, a szükséges 
klinikai etikai bizottság engedélyével 
folynak, a vizsgálatainkba bevont be-
tegek írásbeli beleegyező nyilatkozatá-
nak birtokában.

Vizsgálataink célja jelenleg az idő- és 
volumetrikus kapnográf-görbék alak-
tani összevetése, a főáramú és a mel-
lékáramú rendszerek viszonyának 
szisztematikus leírása, a lélegeztetési 
mintázat befolyásának feltárása és a 
szívműtét során használt szív-tüdőgép 
hatásának elemzése. Eredményeink 
rámutatnak arra, hogy az obstruktív 
és restriktív tüdőbetegségek hogyan 
manifesztálódnak a kapnogram meg-
változott alakjában. Megtudhatjuk to-
vábbá, hogy az intenzív osztályokon 
gyakrabban alkalmazott főáramú 
kap no gráf mennyiben tükrözi a mű-
téti körülmények között alkalmazott 
mellékáramú készülék által szolgálta-
tott ventillációs és holttér-paramétere-
ket. S rávilágíthatunk arra is, hogy a 
belégzés-kilégzés arányának megvál-
tozása hogyan befolyásolja a kap-
nogram-gör be alakját.

A kapnogram-görbe alakjában rejlő 
információk feltárása még sok olyan ér-
tékes ismeretet szolgáltathat, melyek 
helyes értelmezésével folyamatosan ja-
víthatjuk a betegek állapotának köve-
tését, és ezzel növelhetjük a betegellátás 
biztonságát. 

TOLNAI JÓZSEF, PETÁK FERENC,
BABIK BARNA

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program cím_ kiemelt pro-
jekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társinanszírozásával valósul meg.

Néhány klinikai tünet. Piros: COPD és asztma. Kék: PTX. Zöld: csökkenQ izomrelaxáció, 
spontán légzés megjelenése

PCO2 (Hgmmm)

idQ (s)

Hogyan	nyugtassunk	meg	
egy szorongó rákot?

A folyami rákok stressz-szintjét csök-
kenti az emberek szorongásoldására 
használt hatóanyag. Ez arra utal, hogy 
a gerincteleneknek is vannak komplex, 
az emlősökéhez hasonló érzelmeik.

A rákok alapvetően a sötétet kedve-
lik, de ha egy akváriumban választhat-
nak az árnyékos és világos részek kö-
zött, a világosba is kimerészkednek. 
Sorozatos áramütések hatására viszont 
szinte teljesen elkerülik a megvilágított 
területeket. Ezzel párhuzamosan az 
egyik, emberekben is a szorongással 
kapcsolatban álló ingerületátvivő 
anyag, a szerotonin szintje megemel-
kedik az agyukban. A szerotonin és a 
szorongás kapcsolata olyan erős, hogy 
egy szerotonin-injekció önmagában, 
áramütések nélkül is növeli az állatok 

szorongását, vagyis fénykerülő viselke-
dését. Némi humán szorongásoldó ké-
szítmény (chlordiazepoxide) viszont is-
mét meghozza a kedvüket ahhoz, 
hogy kiússzanak a világos területekre.

Halakról és más alacsonyabbrendű 
gerincesekről már tudható, hogy szo-
rongásuk alapjaiban hasonló az embe-
réhez, de gerincteleneknél ez az eddigi 
legmeggyőzőbb eredmény. Valószínű, 
hogy ez az érzelmi állapot igen hamar 
megjelent az evolúció során. 

Ezek után szabad-e a szakácsoknak 
elevenen megfőzni a rákokat? Mivel 
még nem sikerült feltárni az ízeltlábú-
ak fájdalomérzetének idegrendszeri 
hátterét, erre a kérdésre egyelőre nincs 
precíz tudományos válasz; ki-ki dönt-
sön a saját érzelmei alapján.

kuBinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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részt lehetőség van a fiatalokkal ta-
lálkozni, másrészt a tanítás nagyon 
közvetlen siker, ami rögtön örömöt 
ad vissza, ellentétben a kutatással, 
ami ilyen szempontból a leglassabb, 
hiszen van, hogy egy problémán 
akár évekig, sőt évtizedekig is gon-
dolkodni kell, amíg kijön valami.  
Ezenkívül a diákoknak is fontos, 
hogy kutatók (is) tanítsák őket, mert 
kutatót csak kutató tud kinevelni. 
Ez beavatás, amihez beavató kell, kí-
vülről nem megy.
– Önt ki avatta be?
– Több ember is. Először a Fazekas-
ban Surányi László, ahol „spec” ma-
tekos voltam egy nagyon erős osz-
tályban. Sok jó barátom volt ott, 
Szegedy Balázs már gimnáziumban 
sok szinten beavatott a matematiká-
ba, Virág Bálint pedig megmutatta 
nekem, miért szép a va ló szí nű ség-
számítás. Az egyetemen és később is 
több tanárral kerültem ilyen vi-
szonyba: Pelikán József csinált belő-
lem csoportelménct, Elekes Gyuri és 
Laczkovich Miklós meghatározó ta-
nárok voltak, a szigorú értelemben 
vett matematikai szakkutatásba pe-
dig Pyber László avatott be. Ami a 

beavatást illeti, a tudást úgy is át le-
het adni, hogy nem teljesen érti az 
átadó – ez a hagyomány ereje. Gyak-
ran az igazi tudás elbújik, mint egy 
búvópatak, és generációk adják át 
egymásnak anélkül, hogy tudnák, 
igazából mit jelent. Aztán egyszer 
csak előbukkan a föld alól és előhoz-
za rejtett kincseit, néha teljesen vá-
ratlan helyen. 
– A motivációjában benne vannak a 
chicagói évek is?
– A kulturális sokk, ami ott ért, 
csakugyan meghatározó. Hét évig 
éltem ott, a University of Chicagón 
voltam posztdoktor, utána pedig ki-
neveztek „assistant professor”-nak 
(adjunktusnak), ami azt jelenti, hogy 
később állandósítva is lehettem vol-
na. Az első évben kémikusokat taní-
tottam, akikkel nagyon szerettem 
együtt dolgozni, bár az elején azt 
sem tudták, mi az, hogy bizonyítás. 
Számukra a matematika jól alkal-
mazható képletek tára volt. De a ké-
mia nagyon erős Chicagóban, úgy-
hogy elég okosak és pörgősek vol-
tak. Az első év után nagyon jó taná-
ri értékeléseket kaptam, ezért 
megkértek, hogy vegyek részt a ma-

– Miért éppen a matematikatanítás 
az, amelyet a kutatás mellett a szív-
ügyének érez?
– Szeretek tanítani, otthonos ne-
kem, és nagyon fontosnak is tartom. 
Nemcsak mások tanítását, hanem a 
saját magamét is. Egy jó kutató egész 
életében tanul, ha a tanulás lezárul, 
azt a kutatás is hamar követi. A taní-
tás ilyen hangsúlya persze szubjektív 
elem bennem. Sokféleképpen lehet 
valaki jó matematikus. 

Tanítottam matematikát általános 
iskolában és gimnáziumban is. Ké-
sőbb, amikor kikerültem az Egyesült 
Államokba, a University of Chica-
gón főleg kísérleti felfedeztető kur-
zusokat tartottam, ami nagyon be-
jött. Ezért hét év múlva, amikor 
visszajöttem Magyarországra, nem 
hagytam abba a tanítást, a mai napig 
is szívesen csinálom. Bár az MTA 
Rényi Alfréd Matematikai Kutató-
intézet akadémiai kutatóhely, vagyis 
nem kötelező tanítani, de megvan rá 
a lehetőség és majdnem mindenki 
tanít is valamit. Azt gondolom, erre 
szükség is van, hiszen ha legalább 
egy kurzust visz az ember, az az ak-
tuális kutatásának is jót tesz. Egy-
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ja Sok ember fél a matematikától, gyakran valamilyen negatív isko-

lai	élmény	is	kötWdik	hozzá.	Ráadásul	a	matematikát	sok	tanár	
fegyelmezési	eszköznek	használja:	könnye	olyan	unalmas	felada-
tot	 kitalálni,	 amelyet	 nehéz	 megoldani.	 Abért	 Miklós,	 az	 MTA	
Rényi	 Alfréd	 Matematikai	 Kutatóintézet	 kutatója	 gimnáziumi	
tanárától,	Surányi	Lászlótól	azt	tanulta,	hogy	a	matematikai	érzé-
kenység	ugyanúgy	alapérzékenység,	mint	a	zenei	vagy	a	költWi	

érzékenység,	és	hasonló	módon	átszövi	az	emberek	életét.	
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annyi megoldatlan kérdés van, 
mint megoldott. De pont ez a 
szépsége! 
– Ön alapvetően csoportelmélettel 
foglalkozik. Mit kell tudni a cso-
portokról?
– A csoportok mozgásokból álló léte-
zők, ahol arra vagyunk kíváncsiak 
(ez az alapművelet), hogy a mozgások 
egymás utáni alkalmazása milyen 
mozgást teremt meg. Példának a Ru-
bik-kockát tudom felhozni. A kocka 
minden tekergetése megfelel az alap-
mezők egy mozgásának. Ezen a nyel-
ven a kocka kirakása egy csoportel-
méleti műveletté válik, hiszen ennek 
a csoportnak az elemeit alkalmazom 
egymás után és megpróbálok vissza-
térni az eredeti állapothoz. 

Minden alakzathoz vagy létező-
höz, amelynek vannak szimmetriái, 
tartozik egy mozgáscsoport. Ezért a 
csoportelmélet nemcsak a matema-
tika majdnem minden ágában rele-
váns, hanem a fizika és a kémia bi-
zonyos részein is fontos. 
– Milyen célkitűzéssel indult neki a 
Lendület programnak?
– Alapirányokat fel lehet venni, és 

mi ezt meg is tettük. Példa erre a 
gráfkonvergencia, amely vi-
szonylag új fogalom. Az alap-
kérdés az, hogy ha van két 

óriási hálózat, az egyik 10 mil-
lió ponton, a másik 100 millió 

ponton, akkor milyen értelem-
ben mondhatjuk, hogy ezek ha-

sonlítanak? Példák erre az emberek 
ismeretségi hálózatai (mondjuk, a 
közösségi portálok). Ha például ki-
jelölök véletlenszerűen 1000 em-
bert, tehát egy kis véletlen mintát 
veszek, akkor ebből a mintából mit 
lehet megmondani az adott hálózat-
ról? Ezek a kérdések természetesen 
átfordulnak gráfelméleti kérdések-
ké, a gráf kon ver gen cia elméleté-
nek pedig meglepő kapcsolatai 
vannak a csoportelmélettel. Ez egy 
viszonylag tágan meghatározott 
irány, ami a Lendület programom-
ban is benne van. Ha elindulunk 
ebben az irányban, sok izgalmas 
dologra jövünk rá, de hogy konk-
rétan milyen tételeket találunk 
majd, azt nem lehet előre megmon-
dani – ha meg lehetne, akkor már 
nem is lenne érdekes. 

B. N.

– A matematikára azt mondják, 
hogy a legobjektívebb tudomány. 
Mondok egy tételt. Ha ül 6 ember a 
szaunában, akkor vagy van három 
köztük, akik páronként ismerik egy-
mást, vagy van három köztük, akik 
páronként idegenek. Akár mindket-
tő is teljesülhet, de legalább az egyik 
biztosan teljesül. Akármilyen 6 em-
berre igaz lesz ez, függetlenül attól, 
hogy kerültek a szaunába. Tehát ez 
egy abszolút igazság, feltéve, hogy 
bármely két ember vagy ismeri egy-
mást, vagy nem. A gráfelmélet nyel-
vén ez egy egyszerű állítás, amely 
úgy szól, hogy valamely 6 pontú gráf 
mindig tartalmaz vagy üres, vagy te-
li háromszöget. Állítólag ezt a tételt 
szociológusok is felfedezték empiri-
kusan, amikor észrevették, hogy 
óvodás csoportokban mindig van há-
rom gyerek, akik szeretik egymást, 
vagy három, akik utálják egymást. 

A matematika alapnyelve tehát 
objektív, mert ha állítok valamit, 
ami nem valami nagyon elrugasz-
kodott dolog, akkor azért többnyi-
re meg lehet állapítani, hogy az 
igaz, vagy nem. Vagyis amit egy 
matematikus kérdez, arra elméle-
tileg van válasz is. (Itt jelzem, 
hogy ez szigorúan véve nem telje-
sen így van, de ebbe most nem me-
gyünk bele.) Gyakorlatilag persze 
nincs, mert a legtöbb kérdésre, 
amelyet felteszünk, nem tudjuk 
meg a választ. Mindig legalább 

tematika tanszéken folyó kísérleti 
felfedeztető tanításban. Ezt végül 5 
évig csináltam.

A módszereimet főleg itthonról 
vittem, csak adaptáltam az ottani 
helyzethez. Ami óriási különbség 
volt számomra, hogy – mivel az egy 
elit iskola, ennek megfelelően itthon 
elképzelhetetlenül magas tandíjjal – 
eléggé megbecsülik magukat a diá-
kok és kőkeményen dolgoznak. A 
hét év alatt talán összesen 3 diák jött 
oda panaszkodni jegy vagy házi fel-
adat miatt. Ezen túl pedig, egy ame-
rikai alapvetően sokkal szabadabb-
nak érzi magát, mint egy kelet-eu-
rópai. Ez a magától értetődő szabad-
ságérzet nagyon felszabadító volt 
nekem is mint tanárnak. Persze van-
nak árnyoldalai is, de sok szempont-
ból nyitottabbak voltak, mint ami-
hez itthon hozzászoktam. Amikor 
nyílt versenyhelyzetbe kerültek, ami 
itthon természetes, az gyakran szo-
katlan volt nekik.

Az amerikai alapkultúrához hozzá-
tartozik, hogy úgy gondolkodnak: a 
növekedésbe kell fektetni, hiszen ab-
ból lesz még több növekedés. 
Épp ezért keresik azt, aki-
ben potenciál van, és abba 
próbálnak fektetni. Egy 
magyar fiatal számára, aki 
kimegy az Egyesült Álla-
mokba matekozni, és jó is 
benne, olyan perspektívák tá-
rulhatnak föl, amik még egy 
nyugat-európai egyetemen sem. 
– Kivitte a magyar módszert, de 
mit hozott vissza?
– Leginkább rengeteg új tudást 
hoztam magammal. Az egyetemen 
kinyíltak előttem olyan matemati-
kai irányok, amelyekhez itthon nem 
fértem volna hozzá, mert nálunk 
senki sem foglalkozik vele. Haza-
hoztam rengeteg tudományos kap-
csolatot is és egyfajta aktív kutatói 
mentalitást. Nem mintha itthon 
nem lenne ebből, a magyar matema-
tikai kutatás nemzetközi szinten is 
magasan jegyzett – itt inkább arra 
gondolok, hogy ahhoz, hogy valaki 
sikeres matematikakutató legyen, 
nagyon jót tesz, ha legalább néhány 
évre külföldre megy. 
– Mondana egy példát arra, hogy mi 
az, hogy „tétel”, és milyen értelem-
ben objektív a matematika? 
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Az áramlat egy 2-3 ezer éve felbomlott, a Napot né-
hány százezer kilométerre megközelítő óriás üstö-
kösből származik. Az első biztosan azonosított da-

rabja az 1106-ban feltűnt, előbb a nappali égen is könnyedén 
megfigyelhető, majd az alkonyi égen 100 fok hosszú, a fél 
égboltot átérő csóvát növesztő üstökös volt. A modellek sze-
rint ezekben az évtizedekben egy másik nagy fragmentum-
nak is fel kellett tűnnie, ám a krónikák nem említenek ha-
sonlóan látványos üstököst ebben az időszakban. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem is volt, ugyanis a Kreutz-csoport 
pályahelyzete igen kedvezőtlen az északi féltekén élők szá-
mára – ahonnan krónikáink is származnak. 

Amely családtag télen érkezik hozzánk (például 2011-ben 
a Lovejoy-üstökös), kizárólag a déli féltekéről látható, ame-
lyek viszont nyáron érik el napközelségüket, egyáltalán nem 
látszanak bolygónkról. Az északi féltekén élőknek csak a 
február-március és szeptember-október hónapokban feltű-
nő családtagok megfigyelésére van némi esélyük, de az is in-
kább a mediterrán térségből. A déli félteke európai meghó-
dítása előtt így a napsúrolók több mint fele maradhatott ész-
revétlen az északi kultúrák számára, de még a XVII–XVIII. 
század után is legalább a negyedük elbújt a Nap fényözö-
nében. 

Ma már egy sem maradhat észrevétlen, a Nap környezetét 
figyelő szondáink a nyáriakat is észrevennék, igaz, látvá-
nyukban így sem gyönyörködhetnénk. Szintén a napkutató 
szondák mutatták meg, hogy mára egy folytonos anyag-
áramlattá alakult a Kreutz-család, naponta érik el néhány 
méteres, és hetente többször 10-20 méteres repeszdarabok 
napközelségüket, persze ezek elpárolognak, mielőtt még el-
érnék napközelpontjukat. A SOHO-napkutatószonda fel-
vételein 1996 óta több mint 2500 ilyen törpe napsúrolót azo-
nosítottak a lelkes amatőrcsillagászok.

Az eredeti üstökös keringési ideje 1000 év körül lehetett, 
ám a leszakadó, szétszakadó fragmentumoknál az őket ért 
pályaváltozások miatt ez ma már 500–900 év között szór. 
Így az első nagyobb visszatérő darabok a XVII–XVIII. szá-
zad fordulóján tűntek fel egünkön, melyekről az első dél-af-
rikai és brazil kolóniák telepesei számoltak be. A kevés és 
pontatlan megfigyelés miatt a négy jelölt közül csak egyről 
lehet számításokkal is bizonyítani, hogy a Kreutz-

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

áramlathoz tartozott, de megjelenésük és égi helyzetük 
alapján jó eséllyel a másik három is a családhoz tartozott. Az 
első teljes bizonyossággal azonosított családtag az 1843-as 
Nagy Márciusi Üstökös volt, amely 100 fokos csóvájával 
ámulatba ejtette az egész művelt világot. Néhány évtizednyi 
szünet után az 1880-as években hét év alatt három családtag 
is érkezett hozzánk, ezek közül az 1882-es minden idők 
egyik legfényesebb üstököse volt, napközelsége idején a tele-
hold fényével ragyogó magja a Nap közvetlen közelében is 
látható volt szabad szemmel. A másik kettő éppen hogy túl-
élte napközelségét, egy-két hét után el is tűntek a déli félteke 
fürkésző tekintetei elől.

Ezen üstökösök pályaelemeit vizsgálva jött rá Heinrich 
Kreutz (1854–1907) német csillagász, hogy azok nagyon ha-
sonlítanak egymásra, de még az 1843-as esztendő üstökösé-
re is hasonlítanak. Bár egyesek ugyanazon üstökös visszaté-
rése gondoltak mintegy 40 éves keringési idővel, Kreutz 
megmutatta, hogy több száz éves keringési időkről van szó, 
és arra is rájött, hogy az 1106-os kométának is lehet köze a 
csoporthoz. Az akkoriban kissé szokatlannak tetsző elkép-

EGY CSODÁS  
ÜSTÖKÖSCSALÁD

Schmidt-távcsQ

Az üstökösök az égbolt legszebb jelenségei közé tartoznak. Az egyetlen probléma velük, hogy lehe-

tetlen	megjósolni,	mikor	és	hol	tenik	fel	a	következW	látványos	képviselWjük.	Van	azonban	egy	külön-

leges	család,	melynek	tagjai	az	elmúlt	évszázadok	legfényesebb	üstököseit	adták,	és	biztosak	lehe-

tünk	benne,	hogy	néhány	évtizeden	belül	feltenik	újabb,	rendkívül	látványos	képviselWjük.	Így	már	
csak	a	pontos	dátum	kérdéses,	bár	lehetséges,	hogy	pár	éven	belül	ezt	is	meg	tudjuk	majd	mondani.	
Ezek	a	Kreutz-féle	napsúrolók,	melyek	hasonló	pályákon	járva	rendszeresen	megközelítik	Napunkat.

A XX. század legfényesebb üstököse, a napsúroló Ikeya-Seki 

néhány nappal az 1965. október 21-ei napközelsége után. Az 

aránytalanul pici fejbQl elQtörQ hosszú csóva a napsúrolók sajátja. 
(JAMES W. YOUNG FELVÉTELE)
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alatt további tíz felfe-
dezéssel, majd jött a 
SOHO, amely megmu-
tatta, milyen elképesztő 
számban léteznek né-
hányszor tízméteres tör-
melékek az ősi üstökös 
pályája mentén. 

Bár az eltérő technoló-
giákat nehéz összehason-
lítani, az biztosnak lát-
szik, hogy a 70-es, 80-as 
évek fordulóján több fé-
nyes üstökös volt, mint 
mostanság, ami persze 
nem is csoda, hiszen még 
közel voltunk az 1970-es 
utolsó nagy napsúroló ér-
kezéséhez. Jó hír, hogy a 
SOHO immár majd’ két 
évtizedre visszanyúló ké-
pein emelkedni látszik a 

törpe napsúrolók száma, 2011-ben pedig négy évtized után 
ismét láthattunk Kreutz-féle napsúrolót a földfelszínről is. 
Pontosabban a déli féltekén élők, mert a C/2011 W3 
(Lovejoy)-üstökös decemberben ért napközelbe, így csak az 
emberiség szerencsés egytizedének volt alkalma néhány na-
pig gyönyörködni a napközelségét túlélő, ám néhány nappal 
később végül mégis teljesen felbomló üstökösben. A számí-
tások szerint magjának átmérője 200-300 méter lehetett, 
ami ezek szerint az alsó határ, ami még képes túlélni a Nap 
felszíne felett néhány százezer kilométerrel uralkodó több 
ezer fokos hőmérsékletet. Az ennél kisebbek menthetetlenül 
elpárolognak, és sosem lesznek láthatók távolodóban.

Több jel is utal hát arra, hogy közeledik egy újabb nagy 
fragmentum, bár ezt a jelek nélkül is kijelenthetjük, ameny-
nyiben néhány évtizedes távlatban gondolkodunk. De a tör-
pék növekvő száma azt sugallja, hogy még ebben az évti-
zedben érkezhet egy olyan üstökös, amelyért érdemes fejben 
tartanunk, hogy melyik déli féltekén lévő országba lehet a 
legkönnyebben eljutni repülővel. Csak azon kell izgulnunk, 
hogy ne a június-augusztus közötti időszakban érkezzen, 
mert akkor csak a nappali égen láthatnánk, amikor csilla-
gunk közelében a legjobban felizzik. Persze az sem lenne 
egy utolsó látvány.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN 

zelését az is alátámasztotta, hogy az 1882-es üstökös magja a 
napközelség után legalább négy (egyes megfigyelések sze-
rint hat) részre szakadt, melyek keringési ideje 670 és 960 év 
között változott. A kométa eredeti keringési idejére 800 + 50 
év körüli értékek jöttek ki, ami az 1106-os üstökössel való 
kapcsolatot is alátámasztotta.

Ezt követően hosszabb szünet következett, 1945-ben egy 
kisebb napsúroló érkezését rögzítették fotókon, de kijönni 
már senki sem látta a Nap mögül, így vélhetően nem élte túl 
csillagunk tüzes poklát. A következő nagy menetre az 1960-
as években került sor, amikor 1963 és 1970 között ismét há-
rom Kreutz-féle napsúroló közelítette meg csillagunkat. 
Megint a középső, az 1965-ös Ikeya-Seki volt a legfénye-
sebb, bár az 1106-os és az 1882-es fényességét nem érte el, de 
napközelsége idején így is látszott fényes nappal. Pályaelemei 
megszólalásig emlékeztetnek az 1882-es üstökösére, így kö-
zös eredetük nem lehet kétséges, vélhetően mindkettő az 
1106-os üstökös maradványa, ráadásul az Ikeya-Seki is két 
darabra hasadt a napközelsége után. 

A szétszakadásoknál nyilván csak a legnagyobb frag-
mentumokat látjuk (az 1882-es üstökösmag eredeti mé-
rete 20-30 km körül lehetett), a nagyobb darabok mel-
lett százával, ezrével keletkeznek kisebb törmelékek is, 
amelyek a törpe napsúrolók végtelen áramát adják. Az 
első ilyen törpe napsúrolót vélhetően 1882. május 17-én 
észlelték Egyiptomból egy teljes napfogyatkozás során, 
mindössze 1 perc 50 másodpercen keresztül. A követke-
ző 1979-ben bukkant fel egy amerikai katonai műhold 
felvételein, melyeken 1984-ig további nyolcat azonosí-
tottak, de a kezdetleges technika miatt csak a törpék 
legnagyobbjait voltak képesek lefotózni a szonda 
koronagráfjával. Ezt követte az SMM-műhold két év 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

 

Az 1882-es nagy napsúroló a gízai piramisok 

felett. Az üstökös csóvája olyan fényes volt, hogy 

tükrözQdött az elQtérben kanyargó Nílus vizén.
 (SIR GARNET WOLSELEY RAJZA, LONDON GRAPHIC)

Az 1882-es napsúroló magjának szétesése 

Edward Emerson Barnard rajzán, amely egy 

hónappal a napközelség után készült 

(ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN)

Napsúroló ikrek a SOHO-napkutatószonda 1998. június 
1-jei felvételén. Ha éppen ekkor következik be egy teljes 

napfogyatkozás, az üstökösök szabad szemmel is 

láthatóak lettek volna, de így csak a szonda képein t_ntek 
fel, mielQtt végleg elporladtak csillagunk közelében. 

(SOHO, ESA & NASA)

–
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A keményítő olyan növényi szén-
hidrát, mely főként gumókban 
(burgonya) és magokban talál-

ható meg nagyobb mennyiségben, pél-
dául a hüvelyes növények (bab, borsó) 
vagy a gabonafélék (búza, rozs, zab, 
kukorica, rizs) magjaiban. Fő szerepe 
az, hogy a növények számára tartalék 

tápanyagforrást 
b i z t o s í t s o n , 
ugyanakkor ez a 
szénből, oxigénből 
és hidrogénből álló 
p o l i s z a c h a r i d 
megfelelő szénhid-

rátforrást jelent az állatok és az ember 
számára is a növény elfogyasztásával.

A szervezetbe bevitt energia mintegy 
50–70 százaléka származik szénhidrá-
tokból, melyek csak egyszerű cukrok 
formájában szívódnak fel, ezért az 
emésztés során az olyan, több moleku-
lából felépülő szénhidrátokat, mint 
amilyen a keményítő is, le kell bontani 
előbb. Minél bonyolultabb és összetet-
tebb a szénhidrát molekulája, annál las-
sabban bomlik le, minek következtében 
egyenletesebben nő a vércukorszint és 
ez segít megelőzni bizonyos betegségek 
kialakulását.
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A JAPÁN NUDLIBÓL
A	búza-	és	kenyérminWség	fW	meghatározójának	évtizedekig	a	sikérfehérjéket	tartották,	míg	a	keményítWt	a	búzaszem	
semleges	töltetének	tekintették.	Ez	a	szemlélet	megdWlt,	amikor	megjelentek	a	japán	tésztafélékrWl	szóló	tanulmányok,	

melyek	szerint	a	metélt	tészta	(noodle)	minWségének	elsWdleges	meghatározója	a	keményítW.	

A szénhidrátok fogyasztása tehát 
alapvető fontosságú, túlzott mérték-
ben azonban káros hatásai lehetnek, 
hiszen az elhízáson keresztül számos 
olyan betegség kialakulásához is ve-
zethet, mint például a 2. típusú cukor-
betegség vagy a szívinfarktus. 

Az egészséges táplálkozásra törekvés 
megvalósításának egyik módja, hogy 
növeljük az ételek rost anyag tar talmát. 
E cél eléréséhez a gabonanemesítők-
nek – és a vetőmagtermelőknek – 
megfelelő növényi alapanyagokat kell 
létrehozniuk.

Emésztésnek	ellenálló
A búza az egyik legnagyobb mennyi-
ségben használt és ezért az egyik leg-
fontosabb keményítőt tartalmazó ga-
bonaféle, melyből olyan alapvető élel-
miszerek készülnek, mint a kenyér. En-
nek ellenére a keményítő szerepe a 
lisztben hosszú ideig ismeretlen volt, a 
búza minőségét meghatározó összete-
vő, a sikérfehérje mellett. A japán tész-
tafélék (Japonese noodle) elsődleges si-
keressége azonban épp a keményítő tu-
lajdonságainak függvénye – derült ki 

az ázsiai búzafajták elemzése kapcsán. 
Az úgynevezett „waxy” vagy „részle-
gesen waxy” tulajdonságú, alacsony 
amilóztartalmú búzafajták, melyekből 
ez a tésztaféle készül, a nemesítési prog-
ramok fontos részét képezik, elsősor-
ban az ázsiai országokban. Az alacsony 
ami lóz tar tal mú genotípusokat emellett 
fagyasztott sütőipari termékek készíté-
sére is használják, mivel az alacsony 
amilóztartalomnak pozitív hatása van 
az élelmiszerek eltarthatóságára: gátolja 
a romlási folyamatot.

Az egészséges táplálkozás elérését 
szorgalmazó törekvések keretében 
ugyanakkor a magas amilóztartalmú 
búzafajták nemesítése lett a cél, vagyis a 
„rezisztens emésztésnek” ellenálló ke-
ményítő mennyiségi arányának növelé-
se a búzaszemben. A tápláléknak ezek a 
nem emészthető szénhidrátjai energiát 
jószerivel nem szolgáltatnak. Ám mint 
élelmi rostok, fontos élettani szerepet 
töltenek be azáltal, hogy elősegítik a 
bélmozgást, kedvezően befolyásolják 
számos anyag felszívódását és növelik a 
telítettségi érzést. A nagy 
amilóztartalmú keményítőt széleskörű-
en használják sűrítő és gélképző anyag-
ként is.

Keresztezési	
programok

A búzaszem szárazanyag-
tartalmának 65–70 százalé-
kát alkotja keményítő, ez az 
első megközelítésben egy 
megtévesztően egyszerű 
anyag és egyben a búzaliszt 
fő alkotóeleme is. A búza-
keményítő egyszerű szén-
hidrát-molekulákból: a sző-
lőcukor néven is ismert 
glükózegységekből épül fel, 
az ezekből létrehozott 
komplex molekulákat – 
rendszerint a kötések gya-

F 68099

szakál

maghártya

maghéj (1%)
• alilrezorcinok

epikarpium 
(3,5–4%)

endo-
karpium 

termésfal (4–5%)
• oldhatatlan élelmi rost

(AX, cellulóz, lignin)
• sejtfalhoz kötött anti-

oxidánsok (fenolos 
savak)

hosszirányú 
sejtek
harántirányú 
sejtek

barázda

embrió-
pajzs (1,5%)
gyököcske
(1,5%)

csíra, embrió (3%)

• lipidek
• antioxidánsok
• E- és B-vitaminok
• fruktánok
• enzimek
• növényi szterolok

aleuronréteg (6–9%)
• oldható és oldhatatlan élelmi rost

(AX, ß-glukán)
• fehérjék
• antioxidánsok (fenolos savak)
• E-vitamin, B-vitaminok
• enzimek
• i tosavak, ásványi anyagok

endosperm (80–85%)

• keményítQ
• fehérje

A búzaszem felépítése
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ink 2005-ben folytatódtak, amikor 
csatlakoztunk egy EU-FP6 projekt-
hez. Ennek egyik célkitűzése volt a 
bioaktív komponensek mennyiségi 
variabilitásának vizsgálata európai 
búzafajták felhasználásával, valamint 
olyan génforrások azonosítása, me-
lyek hatékonyan felhasználhatók a 
nemesítési programokban.

A keresztezésekhez a diverzitás-
vizsgálatok eredményei alapján szá-
mos nagy rostanyag- és vitamintar-
talmú búzafajtát sikerült kiválaszta-
ni. A projekt keretében alternatív 
módszerként mutagenezissel is létre-
hoztak és azonosítottak olyan mu-
táns genotípusokat, melyekben nem 
működtek bizonyos keményítők 
szintéziséért felelős gének. Ezeket 
további funkcionális és genetikai 
vizsgálatokra, valamint nemesítési 
célokra használtuk fel. Így például jó 
agronómiai adottságú és nagy 
amilóz tar talmú genotípusok neme-
sítése céljából úgynevezett Sgp-
allélekre (amilo pek tin szintézisében 
részt vevő génekre) nézve mutáns 
genotípust hoztak létre Olaszország-
ban. Ennek magját felszaporítottuk 
és kereszteztük öt búzafajtával 
(Solstice, Lona, Koreli, Ukrainka, 
Yumai-34). Az utódnemzedékben a 

mutáns allélt hordozó genotípusok 
azonosítását DNS-szinten, moleku-
láris markerszelekcióval végeztük el. 
A markerezési munkát részben egy 
korábbi OTKA-pályázat is támo-
gatta, melynek keretében a Bánkúti 
1201 fajtával, valamint a világ kü-
lönböző génbankjaiból rendelt waxy 
tulajdonságú vagy éppen nagy 
amilóztartalmú genotípusokkal vég-
zett keresztezések utódait is vizsgál-
tuk a keményítő tulajdonságaira 
nézve.

Keresztezési programjaink fő célja, 
hogy olyan búza-genotípusokat 
hozzunk létre, melyek felhasználása 
és fogyasztása várhatóan pozitív ha-
tással lesz az emberi egészségre 
mindamellett, hogy jó agronómiai 
tulajdonságúak Magyarországon. 
Ezentúl keressük a lehetőségeket 
speciális feldolgozóipari igények ki-
elégítésére is (például speciális, meg-
növelt rostanyagtartalmú vagy kele-
ti tésztafélék). Mindemellett pedig 
törekszünk annak megállapítására, 
hogy az egyes bioaktív komponen-
sek mennyisége, így a rezisztens ke-
ményítőé is, milyen összefüggésben 
áll a búza adaptációs és terméskom-
ponenseivel, valamint beltartalmi és 
feldolgozóipari tulajdonságaival.
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 JAPÁN NUDLIBÓL KIINDULVA
A	búza-	és	kenyérminWség	fW	meghatározójának	évtizedekig	a	sikérfehérjéket	tartották,	míg	a	keményítWt	a	búzaszem	
semleges	töltetének	tekintették.	Ez	a	szemlélet	megdWlt,	amikor	megjelentek	a	japán	tésztafélékrWl	szóló	tanulmányok,	

melyek	szerint	a	metélt	tészta	(noodle)	minWségének	elsWdleges	meghatározója	a	keményítW.	

koriságától és a molekulamérettől füg-
gően – két nagy csoportba sorolhatjuk. 
Az ami lo pek tin nagy molekulasúlyú, el-
ágazó láncú óriásmolekula, míg a már 
említett amilóz alacsonyabb molekulasú-
lyú, spirális alakú, el nem ágazó moleku-
lákból áll. Búzában e két polimer közül 
az amilóz a keményítő 20–30 százalékát 
alkotja, az amilopektin ennek megfele-
lően a többi, azaz 70–80 százalékban van 
jelen. Az amilóz és amilopektin létreho-
zásában számos enzim vesz részt, melyek 
működésének befolyásolásával elérhető, 
hogy a keményítőben megváltozzon az 
amilóz és az amilopektin aránya – és ez-
által a búza felhasználhatósága.

A keményítő tulajdonságainak vizs-
gálatát először egy régi magyar búza-
fajta, a Bánkúti 1201 genetikailag ke-
vert, nem homogén vonalain kezdtük 
meg. Korábban megállapítottuk, hogy 
ez a populáció különböző fehérje-össze-
tételű testvérvonalakat tartalmaz. A 
különböző fehérje-összetételű vonalak 
kalászait külön-külön elvetettük, majd 
egyenként megvizsgáltuk a keményí-
tőtartalmukat, és megállapítottuk, 
hogy a testvérvonalak keményítő tulaj-
donságai is igen változatosak. 

Bioaktív komponensekkel – például 
vitaminokkal, rost  anya gok kal (és így a 
keményítővel) – kapcsolatos kutatása-

KeményítQszemcsék 
a búzaszemben 

(jobbra) és egynek 
a szerkezete (lent)
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Állati takarmányozás esetében éppen 
a nagyobb energia bevitele és így a jól 
emészthető nyersanyag termesztése a 
cél. A gyógyszergyártás folyamán 
olyan speciális változások következnek 
be a keményítő szerkezetében, mely-
nek felhasználásával például különbö-
ző gyógyszerkomponensekre lassú át-
eresztőképességű kapszulák készíthe-
tők. Egyéb iparágakban bioetanolt, bi-
ológiailag lebontható műanyagokat, 
filmeket és ragasztóanyagokat (csiríz), 
alkoholt és szőlőcukrot hoznak létre 
belőle. Emellett a keményítőt felhasz-
nálják textíliák keményítésére, vala-
mint papír- és kozmetikai célokra is.

A rendelkezésünkre álló, speciális 
keményítőtulajdonságú genotípu-
sokkal indított keresztezési progra-
mok – a hazai feldolgozóipar igénye-
inek felmérése után – olyan meghatá-
rozott tulajdonságú búzafajták létre-
hozását teszik lehetővé, melyek a 
felmerült igényeknek megfelelnek. A 
létrehozott genotípusok további gén-
forrásként is szolgálnak a keményítő-
szintézis enzimeinek vagy a kemé-
nyítő szerkezetének részletesebb fel-
tárásához.

RAKSZEGI MARIANNA,
NÉMETHNÉ KISGYÖRGY BOGLÁRKA,

Láng LászLó, Bedő zoLtán

A keményítQvel kapcsolatos kutatásainkat az 
OTKA F68099 számú, A keményítQ tulajdonságai-
nak és jelentQségének vizsgálata a búzanemesítés-
ben cím_ (2007–2010) pályázat támogatta. Koráb-
ban a Bólyai János Kutatási Ösztöndíj (2005–2008), 
míg jelenleg a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program cím_ kiemelt projekt 
keretében zajlik a kutatás (2013–2014), az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társinanszírozásával.

Sokféle	ipari	alapanyag
A búzakeményítő végső tulajdonságai-
hoz számos tényező járul hozzá. Alapve-
tően meghatározza e tulajdonságokat a 
búza genotípusa, de a környezeti hatá-
sok és a feldolgozási folyamatok is befo-
lyásolják – így az őrlés, főzés és egyéb hő-
kezelés, valamint a tárolás ideje és hő-
mérséklete. Hatásukra ugyanis változ-
hat a szemcseméret, a keményítősérülés 
mértéke, a liszt vízfelvétele, a tészta da-
gasztási tulajdonságai, a keményítő géle-
sedése és duzzadása, a viszkozitása vagy 
a rezisztens keményítő mennyisége.

A száraz búzaszemben a keményítő-
szemcse-típusok tulajdonságai és meny-
nyiségi arányai, a keményítőtartalom, a 
keményítőszemcsék méreteloszlása és 
alakja, az amilopektin szerkezete, az 
amilóz és az amilopektin aránya, vala-
mint a szemkeménység, a lipidek jelen-
léte, sőt a keményítőmátrixot közrefo-
gó más komponensek jellemző tulaj-
donságai is mind-mind meghatározzák 
a keményítő funkcionális tulajdonsága-
it, melyek megszabják magának a ke-
ményítőnek a gyakorlati felhasználási 
lehetőségeit, hasznosíthatóságát. A ga-
bonafélék keményítőjének módosítását 
adott ipari célból, leginkább 
termofizikai és kémiai módszerekkel 
végzik. Ezek a módosulások a kemé-
nyítő szerkezetében és funkciójában je-
lennek meg.

Az élelmiszeriparban leginkább éte-
lek sűrítésére vagy tésztafélék készíté-
sére használják a waxy tulajdonságú 
búzát, illetve nagy amilóztartalmú és 
változó amilopektin-szerkezetű kemé-
nyítővel növelik az emésztésnek ellen-
álló, rezisztens keményítő mennyisé-
gét az élelmiszerek glikémiás indexének 
(GI) csökkentése céljából. 

Az erdei szamóca

A rózsafélék családjába tartozó erdei 
szamóca az egyik legfinomabb erdei 
gyümölcsöt hozó, Magyarországon is 
őshonos évelő növény. Előfordulása a 
domb- és hegyvidékeken jellemző, 
erdős, bokros helyeken, tarvágások-
ban tömegesen fordul elő. Kedveli az 
üde és mérsékelten száraz talajokat, a 
napos, félárnyékos helyeket. Piros szí-
nű, kúp alakú termését szamócater-
mésnek nevezzük, melynek íze sok-
kal intenzívebb, mint a belőle kine-
mesített földiepreké. Népies nevei: 
cso mó ca, erdei eper.

Az erdei szamóca sokkal értékesebb 
anyagokat rejt magában, mint a kerti 
földieper. Levele és gyökere cserzőanya-
gokat (ellagitanninokat) tartalmaz, továb-
bá levelében triterpén-alkohol, flavonoid, 
kávésavszármazékok (kver ce tin), citrál és il-
lóolaj található. Bogyói sok C-vitamint 
tartalmaznak (100 g termésben 60 mg-
ot), ezenkívül gyümölcssavak és ásvá-
nyi anyagok is találhatók bennük, pél-
dául kálium, magnézium, cink, mangán, 
kalcium és vas. Ku  tatások bizonyítják, 
hogy a szamóca gyakori fogyasztása se-
gít csökkenteni a vér zsír- és koleszte-
rinszintjét, továbbá képes ellensúlyozni 
az étkezés utáni vércukorszint „kiugrá-
sát” és visszaszorítani a veszélyes oxidált 
LDL-koleszterinszintet, ezáltal csök-
kenti a cukorbetegség és szívbetegsé-
gek kockázatát. Tanulmányok igazol-
ják, hogy már viszonylag kis mennyisé-
gű (heti 1-2 adag) szamóca fogyasztása 
is egészségügyi előnyöket hozhat, me-
lyek segítenek megelőzni számos kró-
nikus betegséget.

A növény levelét, termését és néha 
gyökerét is hasznosítják gyógyászati cé-
lokra. Leginkább házi teakeverékek al-
kotója, alkalmanként a gyógyteákban is 
alkalmazzák töltődrogként. A növény 
leveléből, gyökeréből és szárított termé-
séből készült főzet csersavtartalma révén 
gyomor- és bélbántalmakra, illetve eny-
he hasmenéses megbetegedések kezelé-
sére adható, segít vérszegénység és fára-
dékonyság esetén, erősíti az immun-
rendszert, továbbá használják vízhaj-
tóként és a száj nyálkahártyájának 
gyulladásakor öblögetésre is. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/26  819

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

1.
rész

A betegség története maga a 
pszichiátria története is egy-
ben. A szkizofrénia e tudo-

mányterület egyik központi és egyik 
legvitatottabb kérdése, hiszen számta-
lan egymásnak ellentmondó álláspont 
látott napvilágot az elmúlt évszázadok 
során. Egyes szélsőséges vélemények 
magának a betegségnek a létét is ta-
gadják, míg mások az agy különböző 
részeinek genetikai, vírusos vagy 
éppen autoimmun károsodását 
helyezik előtérbe. A sok különböző s 
nem specifikus szimptóma miatt 
sokan nem is egységes kórállapotnak 
(szkizofrénia) tartják, hanem inkább 
gyűjtőfogalomnak (szkizofréniák).

Már az ókori társadalmakban is is-
mert volt, ahogy azt számtalan 
Egyiptomból, Római Birodalomból 
vagy éppen a korai görög társadal-
makból ránk maradt feljegyzés is bi-
zonyítja. Az akkori tudósok úgy 
gondolták, hogy a lelki bajok (így a 
depresszió, a demencia vagy a szki-
zofrénia) is a szív, illetve a méh meg-
betegedéseivel állnak ösz szefüg-
gésben, melyekért végső soron kü-
lönféle ártó démonok lehetnek fele-
lősek, így a betegségek egyetlen 
kezelési módja ezen megszálló dé-
monok kiűzése kell, hogy legyen. 
Ezt sokféle módon próbálták elérni: 
a zenehallgatástól kezdve egészen az 
életveszélyes sebészeti beavatkozáso-
kig terjedt a „gyógyítók” repertoár-
ja. Fontos megjegyezni, hogy ebben 
az időben a lelki bajokat még nem 
különítették el, így mindenki, aki 

abnormálisnak számított, azonos 
vagy nagyon hasonló kezelési mód-
ban részesült. Sőt még a XVII. szá-
zadban is egyetlen kategória létezett: a 
vesania (őrültség) szóval illették a lelki 
betegségeket. Az első tudományosabb 
igényű leírásokra egészen a XIX. szá-
zadig kellett várni, amikor is a francia 
elmeorvos, Benedict Morel leírta azokat 
a kórformákat, melyek fiatal korban 
kezdődnek, s „elbutuláshoz” vezetnek. 
Nem sokkal később Emil Kraepelin 
német pszi chiáter elválasztotta a 
dementiapraecox tünetegyüttesét a 
mániás-depressziós pszichózistól. Úgy 
vélte, előbbi progresszív szellemi ha-
nyatláshoz vezet, utóbbi esetében pedig 
az „elbutulás” visszafordítható. Fontos 
megjegyezni, hogy elbutuláson inkább 
az érzelmi élet hanyatlását értette, hi-
szen saját szkizofréniás betegein is ta-
pasztalhatta, hogy egy részük állapota 
jelentősen javult. A szkizofrénia pontos 
leírására az 1900-as évek elején került 
sor, amikor is a svájci Eugen Bleuler 
megállapította, hogy nem az „elbutu-
lás” a lényeg, hanem a magatartás, az 
emóció és a gondolkodás közti hasadás. 
Ezért is adta a kórképnek a „szkizofré-
nia” kifejezést, mely a görög „szkhidzó” 
(hasítani) és a „phrén” (lélek) szavakból 
eredeztethető.

Bár a szkizofrénia 1%-os előfordulá-
si aránya nem tűnik túl magasnak, 
de gondoljunk bele, hogy egy ilyen 
beteg a hozzátartozók életminőségét 
is jelentősen rontja, a társadalomnak 
és gazdaságnak okozott károkról 
nem is beszélve. A bajokat tetézi, 

hogy a szkizofréniához gyakran erős 
alkohol-, nikotin- és drogfüggőség 
társul, s még kezelés mellett is a bete-
gek 10%-a öngyilkosságot követ el.

Fontos és egyben érdekes tény, hogy 
a szkizofrénia előfordulása állandó az 
emberi populációban, sőt háborús 
időkben sem növekszik meg a bete-
gek aránya. Mindez azt jelenti, hogy 
a betegség elsősorban genetikai meg-
határozottságú, a környezeti ténye-
zők kevésbé felelősek érte. A szkizof-
rénia közvetlen módon nem örököl-
hető, ahhoz több gén szerencsétlen 
kombinációjának megléte szükséges. 
Ráadásul vannak erősebben, illetve 
gyengébben hajlamosító gének, me-
lyek megjelenése egyénileg változó.

A magzati életben fennálló és környe-
zeti rizikótényezők, valamint azok 
nagyságának meghatározása már jóval 
nehézkesebb. Azt mindenesetre kije-
lenthetjük, hogy a pozitív családi 
anamnéziánál kevésbé játszanak szere-
pet a betegség kialakulásában, de példá-
ul a várandóság (szülők magasabb élet-
kora, anya nem megfelelő táplálkozása, 
különféle fertőzések, droghasználat) 
vagy a szülés során elszenvedett komp-
likációk (koraszülés, oxigénhiányos ál-
lapot) többszörösére növelhetik a koc-
kázatot. Meglepő, de a városi környezet 
és az etnikai hovatartozás is befolyással 
lehet a betegség kialakulására.

A cikksorozat második részében a 
kórkép  legfontosabb ismertető je-
gyeit, és gyógyszeres kezelésének le-
hetőségeit mutatjuk be.

BELLÁK TAMÁS

A SZKIZOFRÉNIA 
ÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI

A	 nagy	 sikere	 film,	 az	Egy csodálatos elme fWhWsének	
életét	 számtalan	 más	 hírességhez	 hasonlóan	 egy	
szörnye	 kór,	 a	 szkizofrénia	 keserítette	 meg.	 Ez	 az	
ellentmondásos	betegség,	melyet	sokáig	az	ördögtWl	
valónak	tartottak,	s	mely	még	manapság	is	társadal-
mi	megbélyegzettséggel	jár,	nem	is	túl	ritka,	a	statisz-

tikák	szerint	száz	emberbWl	egyet	érint.

Jelenet 

az Egy csodálatos elme 

cím_ fi lmbQl
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Épp	hogy	elkezdWdött	a	csillagászati	nyár,	a	
nappalok	 máris	 rövidülnek,	 azonban	 ez	
egyelWre	még	alig	észrevehetW.	A	hónap	
során	 körülbelül	 egy	 órával	 nW	 az	
éjszakák	hossza.	Nézzük,	milyennek	
látjuk	az	eget	július	15-én	21	órakor,	

a	kora	esti	szürkületben!

NYugat felé nézelRdve a jellegzetes alakú 
Oroszlán csillagképet találjuk, legfénye-

sebb csillaga a Regulusz („Király csillag”). Kissé 
északabbra fordítva tekintetünket, a látóhatár felett 
nem sokkal a Hiúz és Zsiráf csillagképek, magasabb-
ra pedig a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és Kis Medve 
(Kis Göncöl) csillagképek helyezkednek el. Déli irány-
ban a Sz`z, a Mérleg és a Skorpió követik egymást 
az állatövben. A vöröses szín` Mars most éppen a Sz`z 
csillagkép fényes csillaga, a Spica közelében figyelhetR 
meg. Nem messze tRle, a Mérleg csillagképben a Szaturnuszt 
találjuk. Mindkét bolygó a távcsöves bemutatók fR célpontjai 
között van. Fejünk felett a Sárkány, Herkules, Északi Korona és az 
Ökörhajcsár ragyognak. Az Ökörhajcsár legfényesebb csillaga az 
Arkturusz, figyeljük meg, hogy a Nagy Göncöl rúdjának íve éppen 
rá mutat! Keleten egyre magasabbra emelkednek a Nagy Nyári 
Háromszög csillagai, a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, 
valamint a Vega a Lant csillagképben. A Lant csillagképben talál-
ható az égbolt egyik legszebb planetáris köde, az úgynevezett 
Gy`r`s-köd. 1779-ben fedezte fel Antoine Darquier de Pellepoix 

A csillagos  

ég július 15-én  

21 órakor

(1718-1802) toulouse-i csillagász, miközben egy üstökös mozgását 
figyelte. Charles Messier még ugyanabban az évben katalogizál-
ta M57 néven. Darquier élesen elhatárolt, halvány, korong alakú 
jelenségnek írta le, amelyet a Jupiter bolygóhoz hasonlított, ennek 
nyomán nevezte el William Herschel az ilyen objektumokat planetá-
ris ködöknek. A 2300 fényévnyi távolságra lévR objektum kb. 20 000 
évvel ezelRtt alakult ki a középpontjában található halvány fehér 
törpe által ledobott gázburokból. A központi fehér törpét elsRként 
a magyar Gothard JenR találta meg 1886-ban egy általa készített 30 
perces expozíciós idej` fényképen. Délkeletre a halvány csillagok 
alkotta Kígyótartó és Pajzs csillagképek pislákolnak. Északabbra a 
Cefeusz, a Kassziópeia és a Gyík csillagképek kereshetRek a Tejút 
sávjában. A Hattyú csillagkép legfényesebb csillagától (Deneb) 
kissé keletre kereshetjük az érdekes alakú Észak-Amerika-ködöt. 
A ködöt William Herschel fedezte fel 1786. október 24-én. Az elsR 
fotó 1890-ben, majd 100 évre a felfedezése után készült. A gázköd 
neve onnan származik, hogy alakja az észak-amerikai kontinensre 
hasonlít, könnyen megláthatjuk benne a Floridai-félszigetet, illetve 
a Mexikói-öböl térségét. A ködben jelen pillanatban is csillagkép-
zRdési folyamatok zajlanak le, amelyek sugárzásukkal fénylésre 
gerjesztik a körülöttük lévR gázfelhRt.

A Vénusz továbbra is a hajnali keleti égbolt ragyogó fény` égi-
teste (népies nevén Esthajnalcsillag). Közel két órával kel a Nap 
elRtt. Fényessége -3,9 magnitúdóról -3,8 magnitúdóra csökken. A 

Az M57, azaz a Gy_r_s-köd a Lant csillagképben
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Merkúr a hónap folyamán napkelte 
elRtt kereshetR a keleti látóhatár köze-
lében. 12-én van a legnagyobb nyugati 
kitérésben, ekkor közel két órával kel 
a Nap elRtt. A hónap végén már csak 
egy órával kel a Nap elRtt. A Mars éjfél 
elRtt nyugszik, az éjszaka elsR felében 
látható a délnyugati égen. Fényessége 
-0,0 magnitúdóról 0,4 magnitúdóra 
csökken. A Jupiter a hónap elején még 
egy órával a Nap után nyugszik, nap-
nyugta után kereshetR a horizont köze-
lében. Néhány nap múlva már belevész 
az alkonyat fényébe. Fényessége -1,8 
magnitúdó. A Szaturnusz az éjszaka 
elsR felében látható, éjfél után nyug-

szik. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az 
Uránusz éjfél körül kel, az éjszaka máso-
dik felében kereshetR közel a látóhatár-
hoz a Halak csillagképben. A Neptunusz 
a késR esti órákban kel, az éjszak nagy 
részében kereshetR a VízöntRben. Az 
égbolton még jó néhány halványabb 
csillagokból álló, kevésbé jellegzetes 
csillagképet láthatunk, ezek megtalálá-
sához azonban már csillagtérképre és 
egy kis türelemre lesz szükségünk.

Július havi megemlékezésünk nem 
is eshet másra, mint a 45 évvel ezelRtti 
holdra szállásra és az Apolló-programra. 
Az Apollo-program ötödik, `rutazókkal 
végrehajtott repülése az Apollo-11 volt. 

Ez volt az elsR kísérlet a holdra szállásra, amely egyben az elsR 
sikeres is lett. A holdprogram fR célkit`zése 1969. július 20-án tel-
jesült, amikor Neil Armstrong és Edwin Aldrin sima leszállást tel-
jesítettek a Nyugalom Tengerén, a Hold innensR oldalának egyik 
lávasíkságán. KésRbb 2 és fél órás holdsétát tett a két `rhajós, 
amelyen 22 kg holdkRzet- és holdpormintát gy`jtöttek. Az expedíció 
harmadik tagja Michael Collins volt, aki Hold körüli pályán keringett 
a parancsnoki `rhajóval, míg két társa a Sas hívójel` holdkomppal 
leszállt a felszínre. A sikeres holdra szállás máig ható, az emberi-
ség legnagyszer`bb tudományos eredményei közé sorolt teljesít-
mény, emellett a hidegháborús katonai szembenállás idején egy, 
az egész emberiség eggyé válását elRsegítR, szimbolikus esemény 
volt, amely rövid idRn belül elvezetett a nagyhatalmak világ`rbeli 
együttm`ködéséhez és a katonai enyhüléshez. A leszállás helyén 
maradt plakett pedig örök idRkre emléket állít a 45 évvel ezelRtti 
eseményeknek, rajta a híres felirattal: „Itt vetette meg az ember a 

Föld bolygóról elQször a lábát a Holdon. Békével érkeztünk az egész 
emberiség nevében.”

Lőrincz Henrik

A jellegzetes alakú Észak-Amerika-köd a Hattyú csillagképben

Buzz Aldrin 
a holdfelszínre tart

A Holdra szálló Apollo-11 legénysége.  
Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin

A holdfelszínrQl visszatérQ Sas nev_ holdkomp, háttérben egy 
csodálatos földfelkeltével – Collins szemszögébQl
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

1

2

1-2. Dr. GyQrffy Andrea 
(Budapest andrea.

gyorffy@gmail.com) – 
Szaporán – A képeket 
Pulán, a Náczi-hegyen 
készítettük, ahol idén 
tavasszal, a családi 
telken kihelyeztünk 

egy cinkeodút. Az elsQ 
fészekalj május 1-jén már 
a kiröpüléshez sorakozott. 

A ki nem kelt tojás sem 
maradt ott az akció után 
(apósom észrevétele), 
a széncinke-szülQk a 

takarítás után nekiláttak a 
másodköltésnek. A frissen 
kikelt újabb fészekaljról a 
kép június 1-jén készült. 
A pünkösdi hétvégére 
már nekik is kezdtek 

kinQni szárnyukon a kis 
evezQtollak, és a szemük 
is kinyílt. Sajnos, azóta 

nem tudtuk meglátogatni 
Qket, de nyilván követték 

idQsebb testvéreiket.

Sisakos légi deszantként 
szoronganak a külső vi-

lág megrohamozása előtt. 
Aztán jön a következő 
csoport felkészítése. Mi-
csoda munka lehet két kis 
szülőnek ennyi hatalmas 
csőrt teletölteni élelem-
mel! Kell a létszám, néhá-
nyuk bizony a tápláléklánc 
közbülső szeme lesz. A 
karvaly láttán gondoljunk 
arra, hogy csak annyit 
zsákmányol, amennyire 
szüksége van, nem gyil-
kol. (Szerepeltetése nem 
dramaturgiai fogás, ezút-
tal ismét első kiállítók töl-
tötték meg a tárlatot, s így 
adódott.) A félelmetes 
külsejű parányi ősragado-
zó ráadásul nassol. A két 
felvételt azért közöljük 
párban, mert mutatja, ho-
gyan működik a „teve-
nyak”. Beküldőink nem 
csak képeiket (meglepően 
jól működnek már a 
mobilok!), ismereteiket is 
megosztották velünk.

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

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3-4. Bogár Ádám Tamás (Budapest, 
adam.bogar@gmail.com) – 

Presszóban – A  fényképeket errQl 
a kedves kis Raphidiopteráról 

június 6-án készítettem 
Szentendrén, a késQ délutáni 
órákban mobiltelefonnal. Az 

irdatlan melegben jeges ásványvíz, 
illatos kávé és egy finom sütemény 

mellett egy cukrászda teraszán 
ültem. Ekkor ez a – feltételezésem 
szerint – barna tevenyakú fátyolka 
(Phaeostigma notata) a mellettem 

lévQ szék karfájára szállt le, 
és egy szabad szemmel szinte 
észrevehetetlen fagylaltcsepp 
maradékát kezdte fogyasztani. 

Leginkább egy apró Apatosaurusra 
emlékeztetett, amelyet valami 
különös és némileg megkésett 
farsangi mulatság keretében 

rovarnak öltöztettek be. 
A fátyolka a valódi tevenyakúak 
(Raphidiidae) családjába tartozó 

„élQ fosszília”, és 7 faja él 
Magyarországon, ezek egyike 
a barna tevenyakú fátyolka. 

Fenyvesek és lombhullató erdQk 
lakója, így igen szokatlan, hogy 
Szentendre fQutcáján bukkant 

fel. Ritkán kerül az ember szeme 
elé, ha mégis megpillantjuk, 

valószín_leg nem keverjük össze 
semmi mással: meghosszabbodott 
elQtoruk („nyakuk”) meghökkentQ 

látvány. További érdekessége a 
megörökített jelenetnek, hogy bár 

minden ismert fajuk ragadozó, 
ez esetben mégis némi fagylalt 

vonzotta a lencse elé.

5. Király Csaba (Érd, kignacz@gmail.com) – Reggeli – Figyelmükbe ajánlom 
a város belterületén eredményesen vadászó karvalyról 

készített képet. IdQpont: 2014. március 25. reggel 6.35. Helyszín: 
Érdparkvárosban a kertünk. Balkáni gerle volt a zsákmány, az étkezés 

körülbelül 40 percig tartott.

3

4

5
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Szenvedély és analízis

Freud korában egy középosztálybeli 
nő vagy férjhez ment, majd gyereke-
ket szült, cselédeket tartott és társasá-
gi eseményeken vett részt, vagy – ha 
nem volt ilyen „szerencsés”, akkor – 
maga is cselédnek állt. A magasabb 
társadalmi osztályokból származó 
hölgyek társalkodónőként, a gyere-
kek mellett „kisasszony”-ként dol-
goztak, de a munkaadójuk soha nem 
felejtette el éreztetni velük, hogy ők is 
alkalmazottak: sem a munkaadóik, 
sem a többi cseléd nem tartották ma-
guk közé tartozónak. 

A könyv címszereplője, Minna épp 
az egyik ilyen állástól megcsömörlöt-
ten beállít nővéréhez, a hat gyereket 
nevelő Marthához, a híres pszichiá-
ter, Sigmund Freud feleségéhez. A 
két testvér egymás szöges ellentéte. 
Minna olvasott, önálló, szabad és éles 
elméjű, aki képtelen alávetni magát a 
konvenciók által meghatározott sza-
bályrendszernek, Martha viszont „ti-

pikus feleség”, akinek 
minden energiáját a 
gyerekek nevelése és a 
cselédek irányítása 
foglalja le. Az érdek-
lődési köre nem terjed 
túl a társasági esemé-
nyek részletein és a 
kézimunka-egylet 
ügyes-bajos dolgain. 

Mikor Minna meg-
érkezik a családhoz, 
mindenki nagy öröm-

mel fogadja, hiszen levesz némi terhet 
a nővére válláról, a gyerekek imád-
ják, Freud pedig méltó szellemi társat 
talál benne. A dolgozószobájába zár-
kózott tudós élete felpezsdül, a sok, 
néha éjszakába nyúló beszélgetés óha-
tatlanul egyre közelebb hozza őket 
egymáshoz. A legújabb kutatási ered-
mények, a szenvedélyesen gyűjtött 
műtárgyak és egyéb témák után a 
társalgás észrevétlenül fordul át az el-
lenállhatatlan és egyre inkább kibon-
takozó kölcsönös vágyakozás felé. 
Freud elsöprő rohamot indít, mely-
nek Minna csak ideig-óráig képes el-
lenállni, hogy azután belezuhanjon a 
szerelem, szenvedély és mardosó bűn-
tudat legmélyebb bugyrába. Abban 
az időben a közvélekedés szerint az 

erényes feleségek és anyák nem lelték 
örömüket a testi szerelemben – házas-
társi kötelezettségnek tekintették, el-
lentétben a prostituáltakkal és kitar-
tott nőkkel, akik jogosan élvezhették 
a „hús örömeit”. Szegény Minna 
bűntudatát még a testvérével szembe-
ni árulás érzése is tetézte, mégis hihe-
tetlen erővel és méltósággal engedi 
sodorni magát a végzet zuhataga ál-
tal. 

A könyv igazi női érzékenységgel 
megírt mű. Szerzői, Karen Mauck és 
Jennifer Kaufmann két amerikai 
hölgy, egyikük író és televíziós pro-
ducer, másikuk újságíró. A század-
fordulós Bécs hangulata teljesen rabul 
ejti az olvasót, a szereplők élő, árnyalt 
érzelmekkel teli figurák. Az utószó-
ból megtudjuk, hogy a történet valós 
tényeken alapul – a két főszereplő le-
velezésén, melyből a kritikus időszak-
ban ugyan minden levél hiányzik, de 
ezzel mintegy alátámasztja az amúgy 
is sejthető valóságot. A mű nemcsak 
korrajz, hanem bepillantás egy zseni-
ális tudós magánéletébe. (Freud szere-
tője. Alexandra Kiadó, 2013. 360 oldal, 
3145 forint)

KOVÁCS GABRIELLA

Születésnapi kötet 

A költő 100. születésnapjára emlékező 
események sorában jelent meg a Weö-
res mozaik című könyv, amely számos 
adalékkal egészíti ki az eddig róla 
megismert képet. A bevezető írások 
egyikében azt javasolja a szerző, Lőcsei 
Péter, hogy alakítsanak ki Weöres-sé-
tautat a Szombathelyhez sok szállal kö-
tődő költő emlékének ébrentartására. 
A könyv kétféle megközelítésben mu-
tatja be a költőt. Az első egység Száz-
éves költő nyomában címmel egyrészt 
Weöres kevéssé ismert alkotásait, azok 
megszületésének körülményeit elemzi: 
például mennyire használta költőtársai 
ötleteit. A szerző szerint munkásságá-
ban változatosak az irodalmi hatások. 
Ezek téma, szerkesztés, prozódiai, 
rímtechnikai megoldások, amelyeket 
több alkalommal is felhasznált a költő, 
néhányat Lőcsei be is mutat, „átdolgo-
zásait önálló alkotásként vette föl kötetei-
be” – állapítja meg.  Ebben az egység-
ben ír a szerző a költő prózai alkotása-
iról, például A vers születése című dok-

tori disszertációjáról, a Nyugattal való 
kapcsolatáról, az általa alkotott nevek 
birodalmáról, amely nem más, mint a 
költő „teremtett világai.” Szívesen szól 
Weöres olyan társairól is, akiket a hi-
vatalos irodalom nem jegyzett. Közé-
jük tartozik a csöngei, falujabeli pa-
rasztköltő Bognár István, aki Weöres 
szerint „sokkal jobb verseket ír, mint én”.

Terjedelmes rész-
ben foglalkozik 
Lőcsei Péter a köl-
tőnek írt levelek-
kel, amelyekre bi-
zonyára reagált is 
Weöres. A levél – 
sok más adat, tény 
mellett – fontos do-
 ku men tu ma (le-
het) nemcsak a vi-
lágról vallott néze-
teknek, hanem a 
magánélet kisebb-nagyobb ügyeinek. 
Jó példa erre a költő édesanyjának sok 
levele. A szerző közzé teszi művész-
társai Weöresnek címzett leveleit is, 
akik a legkülönfélébb témákban ke-
resték meg őt. 

A második egység Ugyanarról más-
képpen alcímmel művésztársainak, 
barátainak visszaemlékezését tartal-
mazza, interjúk formájában. Az em-
lékezők között megszólalnak iroda-
lomtörténészek, írók, költőtársai, ze-
neszerzők, festőművészek és rokonai. 
Lőcsei interjúiban a visszaemlékezők 
egyaránt szólnak az általuk megis-
mert költő személyiségéről, kapcsola-
tuk tartalmáról és az alkotásairól 
vagy a Holdbeli csónakos című dráma 
bemutatásának elmaradásáról a hábo-
rú alatt.A szerző interjúiban a meg-
szólalók bőséges adalékot szolgáltat-
nak nemcsak Weöres életéről, alkotá-
sairól, hanem a XX. századi magyar 
irodalomtörténethez is. 

Lőcsei Péter, a jeles Weöres-kutató a 
költőnek címzett és a költő levelei-
nek, kevésbé ismert alkotásainak, az 
egyes alkotások variációinak elemző-
jeként, e munkáknak pontos doku-
mentátoraként pótolhatatlan munkát 
végzett/végez a költő életművének 
mind árnyaltabb formálásában. (Weö-
res-mozaik. Magyar Nyugat Könyvki-
adó, Vasszilvágy, 2014. 342 oldal, 2380 
forint)

GÁL JÓZSEF



A	mevész	ujja

Tapasztalati tény, hogy a művészek között több a férfi, mint 
a nő. Ezt a különbséget társadalmi hatásokkal szokták ma-
gyarázni, vagyis azzal, hogy a művészi – és a tudományos 
– pálya hosszú-hosszú évszázadokon át gyakorlatilag el volt 
zárva a nők elől, és még ma is sokkal elfogadottabb, ha egy 
férfi dönt úgy, hogy hivatásszerűen művészettel foglalko-
zik, mintha egy nő teszi ugyanezt. Ez a magyarázat annál is 
inkább kézenfekvő, mert az a felvetés, mely szerint a nők 
kevésbé tehetségesek volnának, nyilvánvalóan téves, hiszen 
a férfi és női művészek alkotásai között semmiféle színvo-
nalbeli különbség nincsen.

A társadalmi hatásokról szóló magyarázat megnyugtató, 
méltányos és „politikailag korrekt”, ám ettől még koránt-
sem biztos, hogy teljes mértékben igaz. Az újabb kutatások 
szerint lehet, hogy biológiai tényezők is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a férfiak közül sokkal többen állnak művésznek.

Ezt az elgondolást támasztja alá az a kutatás is, amelyet 
Danae Crocchiola, az Olaszországban működő Messinai Egye-
tem kutatója végzett, és amelyről nemrég jelent meg beszá-
moló az Evolutionary Psychology című folyóiratban.   
Crocchiola 50 vizuális művészt – szobrászokat, ke rá mi ku-
so kat és fotósokat –, valamint 50 művészettel nem foglal-
kozó személyt vont be vizsgálatába; mindkét csoportban 
fele-fele arányban voltak nők és férfiak. A kutató minden 
résztvevő mutatóujjának (azaz 2. ujjának) és gyűrűsujjának 
(4. ujjának) megmérte a hosszúságát, és kiszámította ezek-
nek az egyénre jellemző arányát, az úgynevezett 2D:4D 
arányt (a D betű az ujj latin nevére, a digitus szóra utal).

S hogy mi értelme volt az ujjak méricskélésének? Nos, a tu-
dósok már a XIX. században észrevették, ám még ma is ke-
vesen tudnak róla, hogy a férfi és a női kéz között jellegzetes 
eltérés figyelhető meg: a nagy átlagot tekintve a férfiaknak a 
mutatóujjuk valamivel rövidebb, mint a gyűrűsujjuk, a nők-
nél viszont inkább fordított a helyzet. Ez matematikai meg-
fogalmazásban annyit jelent, hogy a férfiaknál a 2D:4D há-
nyados kisebb szám, mint a nők esetében. Mindez pedig azért 
fontos, mert az ujjhosszak aránya összefügg azzal, hogy az em-
bert milyen hormonális hatások érték a magzati fejlődés során. 
Akinek a szervezetében születése előtt magasabb volt a tesz-
toszteronszintje, annak mutatóujja rövidebb lesz, mint a gyű-
rűsujja, vagyis kialakul a „férfiasan” alacsony 2D:4D arány.

Crocchiola azt tapasztalta, hogy a művészek csoportjába 
tartozó nők és férfiak esetében a 2D:4D arány lényegesen 
kisebb értéket mutatott, mint ami a nem művészek csoport-
jára jellemző volt. Ez arra utal, hogy a művészek szervezeté-
ben magzatkorukban az átlagosnál magasabb volt a tesz-
toszteronszintje. Másképpen fogalmazva: aki az anyaméh-

ben több tesztoszteronban „fürdik”, nagyobb valószínűség-
gel lesz művész. Márpedig a tesztoszteron egy férfi nemi 
hormon – bár a női szervezetben is termelődik –, így nyil-
vánvaló, hogy a fiú magzatok nagyobb mennyiségben talál-
kozhatnak vele.

A születés előtti korban jelentkező magasabb tesztoszte-
ronszint nemcsak az ujjak növekedését befolyásolja, hanem 
több, a nők számára vonzó tulajdonság – sportos testalkat, 
határozott fellépés – kialakulását is elősegíti a férfiakban. 
Danae Crocchiola elképzelhetőnek tartja, hogy evolúciós 
összefüggésben a művészi alkotás képessége csak egy esz-
köz, amellyel a férfiak magas tesztoszteronszintjüket és az 
ezzel összefüggő vonzó tulajdonságaikat „reklámozzák” a 
nők előtt. Ez azonban még csak hipotézis; a magzat magas 
tesztoszteronszintje más úton-módon is összefügghet a ké-
sőbb kibontakozó művészi hajlamokkal.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

AmatQr színjáték (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Egykori óceán 
a Charonon

Egy amerikai kutatócsoport sze-
rint a Plútó törpebolygó legna-

gyobb holdjának, a Charonnak a 
kérge alatt is lehetett valaha cseppfo-
lyós óceán. A feltételezésre épített 
modellszámítások jóslatait a Plútó 
rendszeréhez közeledő New Horizons 

Maga a QR-kód egy olyan két-
dimenziós vonalkód, amelyet a ja-
pán Denso-Wave cég fejlesztett ki 
1994-ben. Neve az angol Quick 
Response (=gyors válasz) rövidí-
téséből származik, utalva a gyors 
visszafejtési sebességre, és a felhasz-
náló által igényelt gyors reakcióra. 
Az idén épp 20 éves rendszer leg-
először Japánban volt a legnépsze-
rűbb, majd azután az okostelefonok 
megjelenésével világszerte elter-
jedt és ma már megtalálható szinte 
minden helyen, cégek honlapján, 
újságokon, plakátokon, hirdeté-
seken, hordozva azok adatait.  A 
folyamat lényege, hogy képpé ala-

Állatkerti séta – vonalkóddal

A Miskolci Állatkert és Kul túr park-
ban 2014. május elsején átadták a 

Wikipédia Miskolc-műhelye és a helyi 
állatkert közös projektjét, a GLAM 
ZOO-t. A program nevét a GLAM 
(Galleries, Libraries, Archives & 
Museums) wikimédiás projektről kapta, 
amely QR-kódokat használ fel wi-
kipédiás közreműködéssel, és a Miskolci 
Állatkert az első az állatkertek között, 
amely alkalmazta ezeket a kódokat. 

A projekt a QRpedia által felkínált 
technikai háttérre épül, amely az ál-
latkerti állatok névtáblájához több-
letinformációként hozzárendel egy 
kódot. A mobilweb-alapú rendszer 
QR-kódokat használ arra, hogy a 
népszerű internetes enciklopédia szó-
cikkeit eljuttassa a felhasználókhoz, 
és azok saját nyelvükön olvashassák 
el a leírásokat okostelefonjaikon. A 
GLAM-projektek 2011-től jelentek 
meg világszerte, egyebek között: a  
The Children’s Museum of Indiana-
polis (USA), a Derby Museum and 
Art Gallery (Nagy-Britannia), a The 
National Archives és a The National 
Museum of Computing (Nagy-Bri-
tannia) vagy az állatkertes projektek 
esetében a szófiai állatkert területén. 

kítunk át egy szöveget, amely az 
okostelefonon lévő program segít-
ségével visszaalakítható szöveggé. 

A kód használata és leolvasása egy-
szerű: a látogató az állatkerti vonal-
kód fölé helyezi az okostelefonját, a 
rajta lévő program segítségével beol-
vassa a kódot és megjeleníti a ben-
ne foglalt ismereteket. A beolvasás 
során megjelenik annak az állatnak 
a wikipédiás oldala, amelyre kíván-
csiak vagyunk, és elolvashatjuk róla 
az összes adatot, ami csak ezen az ol-
dalon található. A Wikipédia több-
nyelvű adatbázisának köszönhetően 
az egyes cikkek akár 50-60 vagy 
még több nyelven is elolvashatók. 

misszió helyszíni megfigyelései alap-
ján remélik a valósággal összevetni. 

A Charont 1978-ban fedezte fel 
James Christy amerikai csillagász, 
azóta további négy kisebb holdat is 
találtak a Plútó körül. Az anyaégites-
téhez képest a Charon a legnagyobb 
hold a Naprendszerben. Átmérője 
1207 kilométer, ez több mint fele, 
tömege mintegy nyolcada a Plútó-

énak. Az eddigi 
me g f i g ye l é s ek 
szerint számot-
tevő kimutatha-
tó légköre nincs, 
szemben a Plútó-
val, amelyet ritka, 
vékony, főként 
nitrogénből, me-

tánból és szén-monoxidból álló lég-
kör vesz körül.

A még 2007-ben végzett megfi-
gyelések a Charon felszínén ammó-
nia-hidrát és vízjég alkotta kristá-
lyokból álló friss foltokat fedeztek 
fel, amelyek legkézenfekvőbben 
kriovulkanizmussal a felszínre ke-
rülő víz és vízzel kevert ammónia 
kifagyásával magyarázhatók. 

A NASA New Horizons misszi-
ója 2015 júliusában közelíti meg a 
Charont. „Ennek során módunkban 
áll majd összevetni modellszámításaink 
jóslatait a megfigyelésekkel” – mond-
ta Alyssa Rhoden, a NASA Goddard 
Űrrepülési Központja egyik kuta-
tócsoportjának vezetője. Mint el-
mondta, modelljük azon a feltéte-
lezésen alapul, hogy valaha a Plútó 
kérge alatt cseppfolyós óceán hú-
zódhatott meg. Utóbbit a nagy bel-
ső súrlódás hőhatása tarthatta fenn, 
amelyet a hold korábban erősen ex-

Fantáziakép a Plútó 

felszínérQl (az égbolton 
a Nap és a Charon) 
KÉP: ESO/L. CALÇADA

A GLAM ZOO-projekt átadási ünnepsége

A Wikipédia Miskolc-m_helye GLAM 
ZOO-projekt oldalát tartalmazó kód
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A fajlista áttanulmányozása során de-
rült ki, hogy sok, az állatkertben élő 
állatnak nincs még a Wikipédiában szó-
cikke vagy csupán az alfajának, ezért 
a szervezők nagy hangsúlyt helyeztek 
arra, hogy a hiányzó cikkek elkészülje-
nek. A már létező cikkek egy részét is 
javítani kellett a megfelelő szempontok 
alapján, ilyen például az állat földrajzi 
előfordulása, etimológiája, élőhelyének, 
szokásainak leírása, megjelenése, élet-
tartama, a fajok, alfajok felsorolása, la-
tin nevükkel együtt. Összességében 132 
szócikk került a projekt szárnyai alá. 

A második ütemben, 2014. január el-
seje és 2014. május elseje között a meg-
lévő szócikkek szakmai ellenőrzésére 
is sor került, melyet az Állatkert mun-
katársa végzett el. A képanyagot is fel 
kellett frissíteni, hiszen némely állatról 
vagy nem volt megfelelő kép, vagy a 
meglevő nem volt használható álla-
potban. Az így elkészült szabad licensz 
alatt futó képeket egy galériába rendez-
ték a Wikimedia Commonsban, ahová 
a képek feltöltése folyamatos, ugyanis a 
projekt munkálatai közben új állatok is 
születtek és más változások is történtek. 
A kódok kihelyezése áprilisra tevődött, 
ekkor már minden névtábla mellé ki-
kerültek a kis kódtáblák. 

. MÓDIS ÁGNES

Kárpát-medencei 
szakkollégiumi konferencia

Az ELTE Eötvös József Collegium 
az évek óta céltudatosan fejlesz-

tett kárpát-medencei szakkollégiumi 
hálózatának tagjaival, a határon túli 
régiók diákjainak részvételével Eötvös 
József Collegium, a magyarság közös 
eszménye – Kárpát-medencei szakkollé-
giumi konferencia I. (Marosvásárhely – 
Csíkszereda, 2014. május 31. – június 
2.) címmel természettudós („dögész”) 
és társadalomtudós („filosz”) 
ülésszakokból álló kétrészes kon-
ferenciát rendezett. A hagyomá-
nyosan collegiumi megnevezésű 
ülésszakokon a magyarországi és 
az erdélyi előadók mellett felvi-
déki, kárpátaljai és délvidéki diá-
kok is részt vettek. 

A 23 változatos témájú elő-
adáson a résztvevők egyebek 
között rácsodálkozhattak, hogy 
milyen területeken hasznosítha-
tók az informatikai fejlesztések 
(Gitár multi-effekt pedál PIC32 
mikroprocesszorral, dízel befecs-
kendező rendszerek bevizsgáló 
eszközeinek tervezése), milyen fizikai 
törvények alapján működnek a Föld 
belsejében az áramlások vagy mág-
neses méréseivel miként siethet a 
„dögész” geofizikus a római kort ásó 
„filosz” régész segítségére. Másfelől 
a „dögészek” is befogadható elő-
adásban ismerhették meg a második 
kisegítő pannóniai legio honvágytól 
gyötört katonájának ógörög nyelvű 
levelét, hallhattak a délvidéki Feny-
vesi Ottó kollázstechnikájáról, a ké-
részéletű boszniai magyar püspökség 
történetéről, illetve a mohácsi szi-
get interdiszciplináris kutatásokkal 
feltárható – ma már láthatatlan – 
erődjéről. Akik mindezt hallgatták, 
ízelítőt kaptak a hamisítatlan Eötvös 
collegiumi „dögész – filosz” szel-
lemiségből. Az előadásokból szer-
kesztett közös tanulmánykötetet az 
EMTE Sapientia és az ELTE Eötvös 
Collegium a 2015. évi, második kár-
pát-medencei szakkollégiumi kon-
ferencián tervezi majd bemutatni. 

A konferencia gondolata a nem-
zeti összetartozás jegyében fogant. 
A tudomány és az élet kölcsönösen 
meghatározza egymást, így a ren-
dezvénysorozat méltó zárása volt az a 
gyimesbükki emlékezés, ahol a nem-
zeti összetartozás napjának előestéjén 
a csíkszeredai főkonzul, Zsigmond 

Barna Pál és Lázár Ede, a Sapientia 
EMTE dékánhelyettese mellett Hor-
váth László igazgató a Collegium if-
júságának képviselőivel koszorút he-
lyezett el a legkeletibb magyar vasúti 
őrhelyen. Tisztelgésében a Collegium 
igazgatója így fogalmazott: „Eötvös 
Loránd 1895-ben azért alapította az 
Eötvös József Collegiumot, hogy a 
magyarság számára a minőségi ta-
nárképzés központját létrehozza. A 
párizsi École Normale Supérieure 
mintáját követő Collegium azonban 

szinte azonnal túlszárnyalta az ere-
deti célkitűzéseket. Ötven év alatt a 
400 – Kárpát-medence-szerte elhe-
lyezkedő, kiváló nemzedékek sorát 
nevelő – gimnáziumi tanár mellett 
egyszersmind a tudományos és szel-
lemi élet elitjét is képezte. A Collegi-
um kezdetektől vállalt hivatása, hogy 
a magyar nemzet legtehetségesebb 
egyetemi polgárait támogassa – nem-
zeti elkötelezettséggel és európai szel-
lemmel –, tudományos előmenetelü-
ket segítse. A jelképeknek megtartó 
erejük van. Céljainknak megfelelő 
eredményt elérni azonban a szimbó-
lumokkal önmagukban nem lehet. 
Kinek-kinek tehetsége és lehetőségei 
szerint tennie kell azt, amihez legjob-
ban ért, ilyen egyszerű az ókoriaktól 
megfogalmazott igazság a társada-
lom, közösségünk jobbá tételére. Eb-
ben a szellemben „építkeztünk tuda-
tosan évek óta, látogatásaink során a 
határon túli magyar ajkú tehetség-
gondozó intézményekkel egyezmé-
nyekbe foglaltuk kapcsolatainkat.”

Az igazgató gondolatai jegyében esett 
a választás arra, hogy 2014-ben először 
Erdélyben, valamennyi magyar régió 
egyetemi hallgatóinak a részvételével 
rendezték meg a tehetséggondozó tu-
dományos ülésszakaikat. 

GÓZON ÁKOS

centrikus pályája miatt fellépő erős 
árapály-erők hoztak létre. „Model-
lünk különféle jellegzetes repedésmintá-
zatokat jósol a felszínen, amelyek több 
tényezőtől függenek, köztük a felszínt 
borító jégkéreg vastagságától, a hold 
belső szerkezetétől és fizikai (például 
rugalmassági) tulajdonságaitól, továbbá 
a hold pályájának időbeli alakulásától. 
A megfigyelt mintázatnak a jósoltakkal 
való összevetése értékes információkkal 
szolgálhat ezekről a paraméterekről.”

A Charon keletkezéséről azt feltéte-
lezik, hogy a Plútónak egy hozzá ha-
sonló méretű égitesttel történt ütkö-
zése nyomán létrejött törmelékekből 
állt össze, eredetileg a Plútóhoz a ma-
inál sokkal közelebbi, erősen elnyúlt, 
excentrikus pályán. (Ugyanebből 
születtek a kisebb holdak is.) A kezde-
ti közelség miatt fellépő erős árapály-
erők hatására idővel a Charon foko-
zatosan távolodott a Plútótól (ahhoz 
hasonlóan, ahogy a Hold a Földtől), 
s eközben pályájának elnyúltsága is 
csökkent, mígnem létrejött a mostani 
majdnem kör alakú pálya. 

(Sci-News) 
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 Egy karcsú macska és egy 
mackó kereszteződésének ható 
faj az andoki felhőerdőkben, 

illetve egy szem nélküli csiga, amely több mint 900 mé-
teres mélységben a föld alatt él Horvátországban – a ne-
vezettek is megtalálhatók azok a fajok között, amelyekre 
tavaly bukkantak.  A 2008 óta 
évente összesített lista célja fel-
hívni a figyelmet arra a tényre, 
hogy a kutatók máig folyamato-
san új fajokat fedeznek fel. 2013-
ban mintegy 18 ezer fajt találtak 
meg, velük bővül a tudomány 
számára már ismerős élőlények 
száma. Taxonómusok és más 
szakemberek nemzetközi bi-
zottsága gyűlt össze az amerikai 
SUNY Környezettudományi és 
Erdészeti Főiskolán, hogy kivá-
lassza közülük a top 10-et.  A kutatók úgy hiszik, hogy a 
természetben további 10 millió felfedezetlen faj rejtőzik az 
egysejtű organizmusoktól az emlősökig. Ezért aggasztja 
őket, hogy a fajok gyorsabban eltűnhetnek, mint ahogy 
azonosítják őket – mondja Quentin Wheeler entomológus. 

A korábbi listákhoz hasonlóan az új lajstrom feltárja, 
hogy még a nagyobb testű fajok is elkerülhetik a ku-
tatók figyelmét. A top 10-be például besorolták az 
olinguitót, mely egy macska és egy medve összeolvadá-
sának tűnik, és Kolumbia, illetve Ecuador erdeiben él. A 
két kilogrammos „mosómedve-rokon” az első ragadozó 
emlős, amelyet a nyugati féltekén a legutóbbi 35 évben 

felfedeztek. Jóval hosszabb ideig nem figyeltek fel egy 
még nagyobb élőlényre, a 12 méter magas thaiföldi sár-
kányfára, amelynek puha, kard formájú levelei és krém-
színű virágai vannak. A régióban élők tudtak róla, ám a 
botanikusoknak ismeretlen volt.

Szintén senki sem ismerte a top 10-es lista néhány 
egyéb faját. Az antarktiszi Ross-
jégnyelvnél lemerülő tenger-
alattjáró például felfedezett egy 
sárga, 2,5 centiméteres tengeri 
anemónát (szellőrózsát), amely 
befúrja magát a jégbe, és onnan 
nyújtja ki több tucat tapogatóját 
a fagyos vízbe.  Még riasztóbb, 
hogy a kutatók nem is tudtak 
azoknak a mikrobáknak a léte-
zéséről, amelyek Floridában és 
Francia Guyanán túlélik az űr-
hajók összeszereléséhez használt 

tisztaszobák sterilizálását, és így potyautasként más égi-
testekre is eljuthatnak. Szintén új felfedezés Costa Ricá-
ról a Tinkerbella nana darázsfaj (képünkön), amely csupán 
250 mikrométeres, így az egyik legkisebb ismert rovar. 

Antonio Valdecasas, a top-10-es bizottság zoológus el-
nöke szerint még mindig nagyon messze vagyunk a 
földi biodiverzitás teljes ismeretétől. Amíg nem tudjuk, 
milyen élőlények léteznek a bolygón, az embernek ar-
ról sem lesz tudomása, ha valamely faj eltűnik vagy ha 
a klímaváltozás, esetleg más környezeti zavarok miatt 
máshová költözik – figyelmeztet a bizottság. 

(www.greenfo.hu)
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ÚJONNAN FELFEDEZETT FAJOK TOPLISTÁJA

Ragadozó halóriás a szilurból

Egy nemzetközi paleontológuscsoport 
a szilur időszak eddig ismert legna-

gyobb ragadozó gericesének ősmarad-
ványát fedezte fel Kínában. A 
Megamastax amblyodus egy primitív, 
bojtosúszójú hal volt, amelynek test-
hossza az 1 métert is elérhette, míg a 
maga korában minden bizonnyal félel-
metes, változatos fogazatú állkapcsá-
nak mérete 17 centiméteres volt. A le-
letről a kutatók a Scientific Reports-ban 
számoltak be.

„A szilur időszakból származó koráb-
ban feltárt gerincesfosszíliák egyikének 
mérete sem haladta meg a 30 centimétert, 
ezért eddig úgy véltük, hogy ekkoriban va-
lamennyi hal viszonylag kis méretű volt, 
és náluk nagyobbak csak a későbbi devon 
időszakban fejlődtek ki – magyarázta a 
kutatócsoportot vezető Brian Choo, az 
ausztrál Flinders Egyetem és a pekingi 
Gerinces Paleontológiai és Paleoantro-
pológiai Intézet paleontológusa. – Így 
érthetően nagy meglepetést és izgalmat vál-
tott ki, amikor a most feltárt szilur időszaki 

üledékes rétegben ilyen nagy mé-
retű ragadozó hal ősmaradványá-
ra bukkantunk.” 

A 423 millió évvel ezelőt-
tire datált rétegben, amely 
a kínai Kuanti Formáció-
ban található, eddig három 
egyed fosszíliáját tárták fel a 
Megamastax amblyodusnak.

Mint azt Choo elmondta, a 
felfedezés átírhatja a korabeli 
légkör összetételére vonatkozó 
eddigi ismereteinket is. „Mivel 
a nagyobb testméretű halak a ki-
sebbeknél jóval érzékenyebbek 
a számukra elérhető oxigén 
koncentrációjára, eddig úgy vél-
ték, hogy a szilur időszakban 
az oxigénhiányos környezet indokolhatta 
a halak kis méretét. Az ehhez kalibrált 
légkörmodellek csak a devon időszaktól 
számoltak a légköri oxigén feldúsulásával. 
A 423 millió évvel ezelőtt élt 1 méteres hal 
ősmaradványa azonban ellentmond ennek 
az elképzelésnek, még akkor is, ha nem 
ad támpontot arra, hogy pontosan milyen 
lehetett akkor a légkör összetétele. Csupán 

annyi bizonyos, hogy gazdagabb volt oxi-
génben, mint eddig feltételezték.”

A Megamastax amblyodus fosszíliájának 
mostani felfedezése és a hozzá fűzhető 
következtetések a kutatók szerint egy-
úttal arra is figyelmeztetnek, hogy a ge-
rincesek korai evolúciójának történetében 
még nagyon sok feltáratlan fejezet van. 

(Sci-News)

A Megamastax amblyodus lehetséges zsákmányaira,  
a jellemzQen fenéklakó, állkapocs nélküli fejpáncélosokra 

(Galeaspida) vadászik (fantáziakép) KÉP: BRIAN CHOO ET AL.
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egyik oldalán fényes szövet. 24. Elkülönített fülke. 26. ... antiqua; kezdetlegesen 
polifon egyházi zene. 27. Vastag botvég. 32. ... Merckx; a kerékpársport belga óri-
ása. 33. Filmforgató csoport. 35. Nincs haja. 38. Itala, becézve. 39. ... nad Hronom; 
Garamszentgyörgy szlovák neve. 41. A szilícium vegyjele. 43. Párizs centruma!

A 22. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: PHAEDRUS, 
ERASMUS, HORATIUS, PLINIUS, BIBLIA. A megfejtést beküldQk közül 
Margalits Ede, Kovács Erzsébet: Magyar–latin közmondásszótár cím_ kötetét 
(Tinta Kiadó) nyerte: EmRdi Varga Dénes (Budapest), Halasi Tamás (Markaz), 
Hódoniczkiné Dóra Mária (FelsQszentiván), Jánószky Jázmin (Debrecen) és 
Dr. Radnai László (Törökbálint). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán 

küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Kihalt nyelvek, elt_nt népek  – 100 nyelv halála címmel jelentette meg a Tinta 
Kiadó Kicsi Sándor András könyvét. EbbQl kérünk hetet. A megfejtést beküldQk 
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki.

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
július 8-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Buda-
pest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. számunk-
ban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 90 éve szüle-
tett, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudománytörténész nevét adják. 
A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR beküldendR kihalt nyelv. 5. A második bekülden-
dR kihalt nyelv. 10. Hangnemet vált a zenész. 12. A fölé ellentéte. 13. A feje 
tetején fehér foltos, nagy termet_ madagaszkári félmajom. 14. Dátumrag, az -én 
párja. 16. Félholt! 17. Az arzén vegyjele. 18. A harmadik beküldendR kihalt 
nyelv. 21. A végén elfut! 22. ... Galahad; Kertész Mihály filmje. 23. Olimpiai és 
világbajnok kajakozó (Mihály). 25. Növényfaj a pézsmaboglárfélék családjából. 
28. ... Hellaakoski; finn költQ, kritikus, lapszerkesztQ (1893–1952). 29. Kaukázusi 
falutípus. 30. Szörnyen kedves _rmanó! 31. Német magazin. 33. Spanyol, röv. 
34. Ital fele! 36. Némán átad! 37. A negyedik beküldendR kihalt nyelv. 40. 
A hét vezér egyike. 42. Fémbolti portéka(csoport). 44. A gyufa tökéletesítQje 
(János). 45. Az ötödik beküldendR kihalt nyelv.

FÜGGQLEGES: 1. Legendás mesemondó (Lajos). 2. Parlamenti képviselQ (férfi). 
3. Bukméker tétje. 4. A Mura német neve. 5. Vasútállomás, röv. 6. A hatodik 
beküldendR kihalt nyelv. 7. Dalolni kezd! 8. Nem jár az óra. 9. Néha csal! 11. 
Angelo di ...; BL-gyQztes és Eb-ezüstérmes olasz labdarúgó. 15. Helyenként. 19. 
Poe egyik személyneve. 20. ... Kramer; Dustin Hoffman (a színésznek Oscar-díjat 
hozó) filmszerepe. 21. A hetedik beküldendR kihalt nyelv. 22. Atlaszkötés_, 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Jelentkezési határidQ: 2014. július 7.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak 2014. július 5-tQl. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Segítsük elR 
a természettudományos tárgyak 

népszer`sítését!
Az InfoPark Alapítvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem támoga-

tásával olyan kisfilmpályázatot hirdet az egyetem és a középiskolák 
diákjai számára, melyek a középiskolai természettudományos tantár-

gyak könnyebb, élményszer_bb megismerését segítik elQ. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. augusztus 31.

A pályázat letölthetR a www.infoparkalapitvany.hu címen.
A pályázattal kapcsolatos információ az 

infoparkalapitvany@t-online.hu címen kérhetQ.
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A Smidt Múzeum saját 
gyűjteményéből válogatva 
a „boldog békeidők”, illet-
ve a második világháborút 
megelőző évtizedek utazá-

si szokásaiból, fürdőkultúrájából rendezett kiállítást 
Szombathelyen – Üdvözlet az Adriáról címmel.

Éhen Gyula szombathelyi polgármester és a Stirling 
család tagjai számára az Adria partjáról küldött  képesla-
pokon az utazók körében ma is népszerű Crikvenica 
strandjai, Losinj (Lošinj) tájai, Trieszt (Trieste) kikötői, 
Abbázia (Opatija) sétányai jelennek meg.

A kedvelt tengerparti fürdőhelyek társasági életét, a 
családi nyaralások hangulatát szombathelyi polgárok 
korabeli viseleteivel, tárgyaival, fényképeivel idézik 
meg: napernyőkkel, kalapokkal, fürdőruhákkal. A dua-
lizmus kori Császári és Királyi Osztrák–Magyar Hadi-
tengerészet (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine) 
történetét matrózegyenruha, Pola (Pula) és Fiume (Ri-
jeka) kikötőiben hor gonyzó hadihajók ábrázolásai eleve-
nítik fel, a tengerészek mindennapjait az első világhábo-
rú idejéből származó fotók és képeslapok illusztrálják.

A múzeum udvarán kavicsfestéssel, képeslapkészítés-
sel, fényképezkedési lehetőséggel is várják a játékos ked-
vű gyerekeket és felnőtteket szeptember 30-ig.

Kner Imre, Tevan Andor, Hai-
man György – három név, 
amely meghatározta a husza-
dik század elejének magyar-
országi könyvművészeti tö-
rekvéseit, három tipográfus, 
akik szakmai, rokoni, baráti 
szálakkal kapcsolódtak egy-
máshoz. Kner Imre és Tevan 
Andor kollégák és barátok 
voltak, akik a személyes talál-
kozásokon kívül gyakran vál-

tottak levelet is egymással, Haiman György pedig 
maga is Kner-gyermekként, Knerék nyomdájában 
cseperedett. A magukkal szemben megkövetelt elvá-
rások, az igényesség, minőség, arányosság, harmónia 
kifejezése mindhárom könyvművész munkájában 
megnyilvánult, a hivatalos nyomtatványoktól, rek-
lámanyagoktól kezdve a könyvsorozatokon át egé-
szen a szépséges bibliofil kiadványokig.

Az Országos Széchényi Könyvtár Szentségtörés a 
csúnya könyv című kiállítása a három könyvművész 
munkássága mellett a Magyar Bibliofil Társaság meg-
alakulását, tevékenységét és kiadványait is bemutatja, 
valamint ízelítőt ad a magyar könyvművészet célkitűzé-
seit magáévá tevő kisebb kiadók alkotásaiból. A tárlat 
szeptember 13-ig látható a könyvtár 7. szinti kataló-
gusterében.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Évszázadnyi élet 
cím mel nyílt fotókiállí-
tás a budapesti Cseh 
Centrumban Jan Langer 
képzőművész alkotá-
saiból. 

Jan Langer fotói 
100. életévüket betöltött, Csehországban élő emberek 
sorsát követik nyomon. A fiatalkori portrék és az azok 
mintájára készült jelenkori arcképek egymás mellé he-
lyezése lehetővé teszi a néző számára, hogy nyomon 
kövesse az emberek fizikai és lelki változásait, illetve 
betekintést nyújt mostani és elmúlt életükbe.

Jelenleg megközelítőleg 700 százéves ember él 
Csehországban. A következő 50 évben számuk elő-
reláthatólag 14 000-re fog emelkedni. A szeptem-
ber 15-ig látható kiál lítás a hosszú éveket megélt 
emberek különleges sorsát örökíti meg. Hogyan te-
kintenek ők saját sorsukra? Hogyan értékelik ők az 
eddigi életüket? Jan Langer hosszútávú együttmű-
ködése ezekkel az emberekkel lehetővé tette, hogy 
megörökítse, hogyan változtak életük folyamán, 
hogyan élnek most, mire emlékeznek, i l letve ho-
gyan tekint rájuk a mai, fiatalságot hirdető társa-
dalom.

Izgalmas, Magyarországon eddig so-
sem látott kiállítással készül a budapesti 
Szerb Kulturális Központ. A Belgrádi 
Politechnikum fiatal forma- és textil-
tervezőinek munkáit bemutató inter-
aktív, Objects of Desire című tárlat 
elsősorban a divat és a dizájn szerelme-
sei számára jelenthet majd különleges 

élményt: a legősibb anyagból, bőrből készült ruhák és kiegé-
szítők amellett, hogy a legfrissebb, nemzetközi trendekhez 
igazodnak, erőteljesen észlelhető rajtuk a szerb tradíció is.

A divatanyag bemutatása által a látogatók ízelítőt kaphatnak 
a szerb dizájn és divat világából, a kiállítást pedig folyamatos 
vetítések és egy installáció teszi még színesebbé. A rövidfilme-
ken magával a munkafolyamattal ismerkedhetnek meg a né-
zők, az Élet Fája installációnak köszönhetően pedig az is kide-
rül, hogyan nőtte ki magát az évtizedek során, és miért éppen 
a dizájn és a divattervezés lett az önkifejezés és a művészettel 
való kommunikáció egyik legjelentősebb formája.

A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs 
Központ célja, hogy olyan izgalmas és színes programkí-
nálattal jelentkezzen hónapról hónapra, mely által a ma-
gyarországi szerbek mindennapjaiba, hagyományaiba le-
het betekinteni. A Szerb Kulturális Központ emellett be-
mutatkozási lehetőséget kínál a két ország művészei szá-
mára, bemutatja a művészetben uralkodó trendeket is és 
hidat képezve a magyar és a szerb kultúra között, valódi 
közösséget épít. A mostani tárlat július 13-ig tart nyitva.

Régmúlt nyarak

Szerb divatKönyvm_vészek

100 éven felül
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Beszélgetés	
Kuffl	er-ösztöndíjasokkal
Világhírű agykutatónk, Somogyi 
Péter a 2012-ben elnyert itthoni ki-
tüntetéséhez (Semmelweis–Budapest 
Award) kapott 10 ezer eurót egy 
olyan alapítvány létrehozására 
ajánlotta fel, melynek elsődleges 
célja az orvos- és élettudomány ér-
tékeinek megőrzése, fejlesztése Az 
alapítványt a magyar származású 
Stephen W. Kuffler idegtudósról 
nevezte el.

Rézangyal
Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát! – 
mondta meglepetésében a kubikos, és 
megigazította bajszának mindkét 
szárnyát. Ásója alól zöldes, eszköznek 
látszó tárgyak fordultak ki a sárból. 
Töltést építettek, elhordták a szilléri 
dombot 1880 tavaszán az előző évi 
nagy árvízben romba dőlt Szeged vá-
rosának Tápé felőli szélén.

A	természettudományos	
gondolkodás	eredete
Őseink képesek lehettek puszta 
kézzel is nagyvadakat zsákmányol-
ni, ha utána szaladtak, bár közben 
újra meg újra szem elől tévesztették 
a kiszemelt vadat, ezért azt csak a 
nyomokat követve tudták kitartó-
an üldözni. 

A hátlapon
Szilfacincér

Hegyvidéki tölgyeseinkben a legna-
gyobb és legszebb bogaraink hónapja jú-
nius. Meleg alkonyatokon ilyenkor röp-
ködnek a szarvasbogarak, a nagy hős-
cincérek és ha már teljes a sötétség, han-
gosan zúg az orrszarvú bogár. Látványos 
és érdekes fajokkal azonban nappal is ta-
lálkozunk. Ott, ahol a tölgyek ligetesen 
állnak a délies hegyoldalakon és az erdő-
művelés megkímélte az öreg fákat, alka-
lomadtán a szilfacincért (Akimerus 
schaefferi) is megpillanthatjuk. Magyar-
országon csak néhány helyről ismerjük; 
legtöbbször a Pilisből és a Visegrádi-
hegységből került elő. A 15–25 millimé-
ter hosszú bogár kora délelőttig virágo-
kon pihen – leginkább a sátoros margit-
virágon –, ahol a porzókat, termőket fo-
gyasztja. A hőség óráiban azonban 
szárnyra kel, és felröppen a molyhos töl-
gyek vagy kocsánytalan tölgyek lomb-
koronájába. A hímek és a nőstények itt 
találnak egymásra.

Rendszertani értelemben a szilfacincér 
a virágcincérformák (Lepturinae) alcsalád-
jába tartozik: erre utal a hátul nyakszerű-
en befűződő feje, ék alakúan elkeske-
nyedő szárnyfedői, illetve a cincérekhez 
mérten rövid – a testnél nem hosszabb – 
csápja. Többnyire vörösbarna alapszínű, 
de a szerencsések nagy ritkán fekete nős-
tényekkel is találkozhatnak. 

Ma már nem lehet kideríteni, hogy e 
bogárfaj miért kapta a szilfacincér nevet. 
A szilekhez ugyanis úgy tűnik, nincs kö-
ze, sőt sokáig nem is tudtuk, hogy lárvája 
milyen fában él. Mivel a bogarak a fák 
csúcsán párosodnak, a szakemberek azt 
hitték, hogy a lárvák is a napsütötte ágak-
ban vagy törzsrészekben fejlődnek. Csak 
az 1980-as évek végén figyelték meg, 
hogy a nőstények a tölgyek tövéhez vo-
nulnak és ott rakják le petéiket – ezért is 
láthatjuk gyakrabban a nőstényeket. Lár-
váik később a tölgyek elhalt gyökerében 
rágnak, majd a talajban bebábozódnak.

Kép: NÉMETH TAMÁS
Szöveg: MERKL OTTÓ
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