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Kedves Olvasónk!
Hitetlenkedésekkel fűszerezett születésnapi köszöntőt
szervezett a közelmúltban a Magyarhoni Földtani Társulat a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) dísztermében. Nem akadt ugyanis egyetlen ünneplő sem, aki
ne hangsúlyozta volna, hogy nem akarja elhinni: Juhász
Árpád geológus, televíziós, ismeretterjesztő személyiség,
a TIT Természettudományi Stúdió korábbi vezetője, lapunk tudományos tanácsadó testületének tagja már
nyolcvan esztendős! Olyan energiával, szeretettel, lelkesedéssel beszél, ír ugyanis bolygónkról, a Földről, s azon
belül szűkebb földrajzi otthonunkról, a Kárpát-medencéről, hogy valóban nehéz ezt az energikusságot a fenti
évszámmal összeegyeztetni.
Juhász Árpád nem egyszerűen egy a hazai földrajzi ismeretterjesztők közül – ő a magyar földtudomány arca
– mondta el Baksa Csaba, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke. Felidézte: a széles közönség Rockenbauer
Pál filmjeinek földtudományi szakértőjeként, majd a
Magyar Televízió tudománynépszerűsítő műsorainak
gyakori szereplőjeként ismerte meg a nevét és az alakját.
De a geológus szakma addigra már pontosan tudta, milyen különleges előadói készségekkel rendelkezik Juhász
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Árpád. Volt, akit fotogén megjelenésével, másokat energikusságával nyűgözött le, de sokakat vonzottak a híres
geológus nóták is, amelyeknek egyik fő szerzője és avatott előadója mind a mai napig.
Beszédesek Juhász Árpád titulusai, amelyeket egyetemi
évfolyamtársa, Póka Teréz geológus gyűjtött csokorba.
Indián neve: Kóborló Farkas. Fiatal korától részt vesz a
hazai indián mozgalomban, amely a cserkészet hagyományait örökítette tovább, s amely máig szinte egy családot jelent a számára. A cserkészek, majd annak felszámolása után az indiánok zárt, testvéri közösségében tanulta meg a természet és ember harmóniájának tiszteletét. Nem véletlen, hogy a MÁFI-ban három magyar
indián törzsfőnök köszöntötte egyszerre! Sokan nevezik
őt – a földrajzi felfedezések romantikáját idéző névvel –
a Kék bolygó vándorának, amely legsikeresebb könyvének, látványos albumának a címe egyben.
Kecskeméti Tibor a muzeológus Juhász Árpád alakját
villantotta fel, aki, amikor a Magyar Természettudományi Múzeum Ásványtárának szenvedélyes gyűjtője
lett, főként a Balaton-felvidéket kutatta, legendás robogóján járva a kőzetgyűjtő utakra. Már ekkor, muzeológusi tapasztalatait felhasználva sikeres országjáró TITelőadó körutakat tartott, amivel igen népszerű lett.
Folytatás a 818. oldalon
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Nanospirálok:
hamisíthatatlan
azonosítók

A fény hullámhosszánál kisebb
méretű fém nanospirálok olyan
egyedi optikai
tulajdonságokkal
bírnak, amelyek
gyakorlatilag lehetetlenné teszik a
velük hitelesített személyi okmányok,
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túl fiatal volt. Mivel azonban korábban
már kerültek elő olyan kora bronzkori
leletek, melyek magasrangú személyek eltemetésekor veletemetett emberáldozatra is utalhatnak, ezért nem
kizárható ebben az esetben sem, hogy
a gyermeket áldozatul mutatták be, és
eltemették a lánnyal.
Az Egtvedi Lány most ismét az érdeklődés középpontjába került, miután
a Karin Margareta Frei és kollágáiból
álló múzeumi kutatócsoport újfent
megvizsgálta a maradványokat. Frei
a saját maga által kifejlesztett stroncium-izotópos vizsgálatnak vetette
alá az első zápfog maradványait, ami
megmutatta, hogy hol töltötte a lány
a gyermekéveit. A stroncium olyan
elem, amely előfordulásának gyakorisága függ a geológiai és topográfiai
körülményektől; mivel beépül a fogakba már azok kialakulásakor, ezért ezzel
azonosítható az a geológiai környezet,
ahol valaki kisgyermekként élt, illetve

a táplálék, amit akkor kapott. Ezek
alapján kiderült, hogy az Egtvedi Lány
nem egtvedi volt, és nem is a mai Dánia területén született. Ugyanez igaz a
gyermekre is, akinek hasonlóképpen
vizsgálták a csontjait.
Ezt támasztja alá a lány 23 centiméter hosszú hajának, illetve a körmének
elemzése is. Ez a hajhosszúság a lány
életének utolsó 23 hónapjáról szolgál
adatokkal, ha abból indulunk ki, hogy
a haj körülbelül 1 centimétert nő egy
hónap alatt. Mintegy 15 hónappal a halála előtt a lány eszerint meglátogatta a
vidéket, ahol született, majd visszatért,
és a következő 9 hónapot Jütlandon
töltötte. Ezután ismét felkerekedett
szülőföldjére, ott maradt 4-5 hónapig,
aztán ismét Egtvedben találjuk, ahol
körülbelül egy hónappal visszaérkezése
után meghalt.
A halott ruháját is megvizsgálták.
Eszerint a juhok, melyek gyapjából az
ing és a szoknya szalagjai készültek,
olyan legelőkön nőttek fel, melyek
geológiai tulajdonságai a Fekete-erdő
vidékére jellemzők – ez egybevág
a haj, köröm és csontok elemzésével
kapott eredményekkel.
Az Egtvedi Lány tehát akár 800
kilométert vándorolt minden egyes
alkalommal, hogy szülőföldjéről
a jütlandi Egtved közelébe jusson.
Utazásai talán összefüggnek azzal a
ténnyel, hogy abban az időben élénk
kereskedelem folyt a mai Dánia területén fekvő vidékek és a dél-német területek között, melynek alapja a bronz és a borostyánkő volt.
Nem ez az első eset, hogy Frei kutatásai során bronzkori leletet vizsgál meg
saját stroncium-izotópos módszerével,
és hasonló eredményre jut. Néhány
évvel ezelőtt szintén egy temetkezési
dombnál került elő egy csalánszövet,
mely, mint kiderült, a mai Ausztria területéről került Fyn szigetére.
HESZ MARIANNA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Az 1921-ben a jütlandi Egtved falu
melletti temetkezési domb régészeti
feltárásakor előkerült bronzkori lelet a
koppenhágai Dán Nemzeti Múzeum
egyik büszkesége, hiszen ebből az időből a világon ez az egyik legismertebb
és legépebb emberi maradvány. Maga a
domb körülbelül 30 méter széles és
4 méter magas. Ebben találták a tölgyfa
koporsót kelet–nyugati irányban elhelyezve. Lezárt állapotában szállították a
dán fővárosba, ahol aztán megtalálták
a benne fekvő lány maradványait.
A halott haja, fogai, körme, agya és
a bőre egy része is megmaradt. A lány
ruházatát egy laza, rövid ujjú, mellényszerű felsőrész alkotta, ehhez egy
gyapjú- és bőrszalagokból álló szoknyát viselt. A szoknya térdig ért, és
kétszer áttekerték a derekán. A bronzkorban jellemző lehetett ez a fajta női
viselet. A XVIII. század végén a dán
Zeeland szigetén, Grevensvaenge-ben
talált bronzkori figurák nőalakjai is

RÉGÉSZET

A halott lány 16–18 éves lehetett. Kivájt, lehántolt tölgyfából
készült koporsóba, puha marhabőrre fektették. Karjait bronz
karperecekkel, fülét vékony karikával
ékesítették. A feje mellé kis kéregből
készült dobozt tettek, benne egy árral
és egy hajhálóval. Ingét, szoknyáját,
övét a spirális mintával díszített bronz
övlappal gondosan eligazították, ráerősítettek egy szaruból készített fésűt
is, majd egy gyapjú takaróval fedték
le. Kéregből készült kupába sört töltöttek, és az is a koporsóba került. Végül
egy 5-6 éves gyermek megégett és vászonba bugyolált csontjait is a lábához
tették. A koporsó szélére cickafarkat
helyeztek, majd a kivájt törzs másik felével lefedték.
A domb keleti oldalán temették el
egy nyári napon. Közel 3500 évig nyugodott itt. A neve? Ma mindenki csak
az Egtvedi Lánynak hívja.

ilyen szoknyát viselnek. Ha igaz az a
feltevés, hogy ezek a figurák rituális
ünnepeken szereplő táncosokat ábrázolnak, akkor lehetséges, hogy az
Egtvedi Lány is résztvevője volt ilyen
szertartásoknak. Esetleges papnői mivoltára utalhat az övlap is, mely a napot
szimbolizálja, és az északi napimádó
kultuszra jellemző.
A kéregkupa alján sűrű, barna
larakódást találtak. Ezt megvizsgálva
kiderült, hogy a kupában erjesztett ital
– valószínűleg sör – lehetett, amelyet
mézzel édesítettek. A sör nagyobbrészt
vörös vagy tőzegáfonyából készült, de
búzamagokat, mocsári mirtusz maradványait és nagy mennyiségű hárspollent is találtak a kupában, ez mind
a bronzkori lány italának alkotóeleme volt. A Dán Nemzeti Múzeum
és a Skands Sörgyár el is készítette az
„Egtvedi Lány Sörét“, amelyet a múzeum boltjában lehet kapni.
Az égett gyermekcsontokról feltételezik, hogy nem a lány gyermekéé,
hiszen ahhoz a lány valószínűleg még

NANOTECHNOLÓGIA

A stroncium
és a régészet

spirálkarok elektronjai – amelyek csak
a karok mentén tudnak elmozdulni
hordozó
– elnyelik. A spirál középpontja felé
mozgó elektronok egy része így akelektronbesugárzás
kora energiára tesz szert, amelyet a beel hívás
sugárzó infravörös lézerfény frekvenciájának kétszeresével, kék fényként
sugároz ki.
„Erősen leegyszerűsítve, valami ahhoz
fémpárologtatás
hasonló megy itt végbe, mint egy vonóval
erőteljesen meghúzott hegedűhúron: a gyenpolimer leoldása
géden meghúzott vonó csak az alaphangot
szólaltatja meg, de erőteljesebb húzásra
már annak magasabb felharmonikusai, a
felhangok is berezonálnak. Itt a nanospirál
középpontjában keletkező rezonáns felületi plazmonok sugározzák ki az éppen
kétszeres frekvenciájú, második felharmonikus fényt” – magyarázta Haglund.
A kísérletek során megfigyelték, hogy
a nanospirálok kibocsátotta kék fény
intenzitása megkülönböztetett módon reagált a lézerfény polarizációjára.
A lineárisan (vagy síkban) polarizált
Egy nanospirál pásztázó elektronmikroszkópos
Elektronsugaras litográfia vázlatos folyamatábrája
(például polaroid szűrővel előállítható)
(SEM) képe (KÉP: HAGLUND LAB/VANDERBILT)
(fent): els lépésben elektronérzékeny polimert
fényben az elektromos térerősség vekrétegeznek a hordozóra, majd pontosan irányított
tanulmányozták. Vizsgálataikról a
tora egy, a terjedés irányára merőleges
elektonsugárral a polimerrétegbe „rajzolják”
Journal of Nanophotonics-ban számolsíkban (a polarizációs síkban) rezeg. A
a számítógép által tervezett mintázatot. Mivel
tak be.
polarizáció síkját változtatva (360 fokig
az elektronbecsapódás helyein a polimerréteg
Korábban más kutatócsoportok is
körbeforgatva) a kék fény intenzitása a
roncsolódik, az onnan könnyen kioldható
foglalkoztak már mikroszkopikus
szög függvényében változott.
(el hívás). Ezt követ en fémbevonatot
spirálok optikai tulajdonságaival, de párologtatnak az így módosított polimerrétegre,
Cirkulárisan polarizált fényt alkalaz általuk vizsgált spirálok előállítási végül a maradék polimerréteget is kioldják. Lent: mazva a hatás még drámaibb volt. A
módja merőben különbözött a most Az elektronsugárral eredetileg kirajzolt mintázatú cirkulárisan poláros fényben az elektalkalmazott eljárástól: ők alulról felromos térerősség vektorának végpont(arkhimédeszi spirál) fémrészecskékb l álló
felé, azaz diszkrét nanorészecskékből
ja körpályán mozog, a körbeforgás irászabályos hálózat marad vissza.
építették fel a görbét, ahhoz hasonnya az óramutató járásával megegyező
lóan, ahogy egy nyomtató tinvagy azzal ellentétes (jobbra
tasugara rajzolná ki azt pontról
vagy balra forgó) lehet. A
pontra egy papírlapra. Ezzel
nanospirálok csavarodása úgyszemben a Vanderbilt kutatói álszintén lehet bal- vagy jobbketal most létrehozott nanospirálok
zes. A kísérletek során a kutanemcsak jóval kisebbek, de – az
tók azt tapasztalták, hogy a kék
elektronsugaras litográfiás eljáfény kisugárzásának intenzitása
rásból adódóan – spirálkarjaikat
maximális értéket ért el akkor,
is egybefüggő, szilárd fémbevoamikor a balkezes nanospirálokat
nat alkotja: egy szabályos, 100
az óramutató járásával megegyex 100 nanospirált tartalmazó
ző (jobbra forgó) polarizációjú
négyzethálózat oldalélei századfénnyel világítottak meg. Ekkor
milliméternél kisebbek, vagyis
ugyanis a fényben rezgő elektroegy-egy spirál átmérője a látható
mos térerősség éppen a spirálok
x (mikron)
fény hullámhosszát sem éri el.
középpontja felé mozgatta az
Ennek, továbbá a spirálok erő- A nanospirálon infravörös besugárzásra keletkez felharmonikus elektronokat. A fény polarizásugárzás számítógépes szimulációs képe
sen aszimmetrikus szerkezetécióját ellentétes forgásirányúra
(KÉP: HAGLUND LAB/VANDERBILT)
nek tulajdoníthatók szokatlan
váltva viszont az elektronok a
optikai tulajdonságaik. Például
spirálkarokon kifelé mozogtak,
infravörös lézerfénnyel megvilágítva nemlineáris optikai kristály volt, a az általuk létrehozott hullámok így leőket, a nanospirálok éppen kétszeres nanospirálok azonban hozzá viszonyít- rombolták egymás hatását, s minimális
frekvenciájú, látható kék fényt bocsá- va térfogategységenként négyszeres intenzitást hoztak létre.
tanak ki. A korábban ismert leghaté- intenzitású kék fényt bocsátanak ki.
A nanospirálok geometriai paramékonyabb frekvenciakétszerező a szinteAmikor a nanospirálokat infravörös tereinek és a megvilágító infravörös
tikusan előállítható béta-bárium-borát lézerfény éri, annak energiáját az arany lézerfény polarizációjának különféle
y (mikron)

KÉZB L
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bankjegyek vagy egyéb, azonosítás
szempontjából kiemelten fontos tárgyak hamisítását.
A Vanderbilt Egyetemen, a Richard
Haglund fizikusprofesszor vezette kutatócsoport elektronsugaras litográfiával hozott létre a fény hullámhosszánál kisebb méretű arany arkhimédeszi
csavarokat, amelyek optikai tulajdonságait aztán az egyetem, illetve a
Pacific Northwest Nemzeti Laboratórium ultrasebes lézerberendezéseivel
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Forrás: http://news.vanderbilt.edu/2015/06/worldssmallest-spirals-could-guard-against-identity-theft/

A Philae ébredése

Június 13-án,
hét hónapnyi
h ibernáció
után feléledt
dermedtségéből a 67P/Csurjumov–
Geraszimenko nevű (a kutatók által
röviden csak Csurinak becézett)
üstökösön landolt kis leszállóegység, a Philae. Anyaszondája, a
Rosetta által az ESA darmstadti
irányítóközpontjába továbbított jelei lázas újratervezésre sarkallták a misszió
vezetőit és a résztvevő kutatócsoportokat, akik azóta azon dolgoznak, hogy a
továbbiakban hogyan aknázhatják ki
legjobban az ily módon újra megnyíló
tudományos kutatási lehetőségeket.
A Philae tavaly november 12-én
landolt az üstökösön, leszállása nem
teljesen az eredeti tervek szerint sikerült: többszöri visszapattanás és némi
bukdácsolás után egy olyan sötét zugba
zuhant, ahol napelemei működtetéséhez nem kapott elegendő napfényt.
Tartalékelemei 60 órányi működést
biztosítottak számára (ezt ki is használ-
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működtetéséhez szükséges áramot az
üstökös helyi „nappali” időszaka alatt
megtermelje. Becslésük szerint ez a
napkeltekori 13 W-tól 24 W-os csúcsteljesítményig nőhet, a jelek továbbításához legalább 19 W szükséges. Maga
az üstökös a legnagyobb tehetetlenségi
főtengelye körül egyenletes forgómozgást végez, közelítőleg 12 órás forgásidővel.
A már beérkezett telemetriai adatok
alapján a mérnökök az üstökös egy
teljes körülfordulásának idejére (teljes
nappali – éjszakai ciklusra) meg tudták
határozni a napelemekre jutó napfény
mennyiségét. Ebből az látszik, hogy a
napelemeket periódusonként 135 percig éri elegendő fény.
Most az elsődleges cél az
anyaszonda pályájának az új
körülményekhez illeszkedő
módosítása úgy, hogy a kétoldalú kapcsolat közte és a
Philae között optimálisan stabil és erős legyen. A Rosetta
jelenlegi pályáján 24 óránként
kétszer van kommunikációs
lehetőség, de ez a pálya nem
tesz lehetővé hosszabb időtartamú stabil kapcsolatot a két
eszköz között. Ennek megteremtése az előfeltétele annak
is, hogy a Philae pontos helyzetét, egységeinek állapotát és
további kutatási lehetőségeit
megállapítsák, és ezt el is jutA Rosetta navigációs kamerájának (NAVCAM) június
tassák hozzá.
13-án készült felvétele az üstökösr l,
Mindeközben az irányí201 kilométeres távolságra annak középpontjától
tóknak
rendkívül gyorsan
(KÉP: ESA/ROSETTA/NAVCAM)
és rugalmasan kell tudniuk
idejük nem ismert (néhány nap vagy alkalmazkodni a gyorsan változó köhét között lehet, tehát nem pontosan a rülményekhez. A Nap felé közeledve
vétel időpontjában uralkodó állapotot ugyanis az üstökös tevékenysége egytükrözik).
re aktívabbá és kiszámíthatatlanabbá
„Annyit azonban máris megállapítha- válik. A napközelpont augusztus 13-i
tunk, hogy a Philae alegységei normálisan eléréséig (és esetleg még azon túl is) páműködnek, és nagyobb károsodás a hét ratlan lehetőség nyílik e növekvő aktihónapnyi hibernációban sem érte őket” – vitás közvetlen helyszíni tanulmányonyilatkozta Stephan Ulamec, a leszálló- zására, amelyet a kutatók szeretnének
egység projektmenedzsere.
maximálisan kihasználni.
Másnap, 14-én egy újabb, mindössze
Egyes vélekedések szerint még akár
néhány másodperces üzenet is érkezett: szerencsés fordulatnak is bizonyulhat,
ez részben megerősítette a korábbit, hogy a Philae tavaly novemberben
továbbá rögzítette, hogy az egység nem az eredetileg tervezett, Agilkia
belső hőmérséklete már mínusz 5 Cel- nevű leszállási helyen landolt, hanem
sius-fokra emelkedett, s a memóriában egy jóval árnyékosabb zugban: ottani
további 8000, korábban rögzített adat- működése ugyanis talán már idén márcsomag vár közlésre.
ciusban befejeződhetett volna a jóval
A leszállóegység ellenőrző központ- erőteljesebb napfénysugárzásból adódó
jának mérnökei eközben megállapí- túlhevülés miatt.
tották, hogy a Philae immár elegendő Forrás: www.esa.int/Our_Activities/Operations/
napfényt kap ahhoz, hogy az egységei Philae_wake-up_triggers_intense_planning

ta), ám lemerülésük után, november
15-én megszakadt vele a kapcsolat, és
csak remélni lehetett, hogy a Naphoz
közeledve még újraéled.
Amint idén márciustól a Philae környezeti feltételei – mind a felszíni hőmérsékletet, mind a fényviszonyokat
tekintve – lassan javulni kezdtek, az
üstökös körül keringő Rosetta-szonda
vevőantennái rendszeresen a Philae
feltételezett irányába fordultak, annak
jelzéseit keresve. Június 13-án este ezt
végre siker koronázta: a szonda és a
leszállóegység között 85 másodperces kapcsolat jött létre, ennek során
több mint 300 adatcsomag (663 kbit)
érkezett a Philae-től. Pontos rögzítési
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kombinációival olyan egyedi karakterisztikájú felharmonikus sugárzások
generálhatók, amelyeket gyakorlatilag
szinte lehetetlen hamisítani, miközben
egy viszonylag egyszerű, a vonalkódok leolvasójához hasonló szerkezettel
könnyen azonosíthatók. Ezért felhasználhatók például személyi okmányok, bankjegyek, hitelkártyák egyedi hitelesítésére, de akár fontos vegyi
anyagok, gyógyszerek megjelölésére,
nyomon követésére és azonosítására is.
Parányi mérete miatt nemcsak szabad
szemmel, de még nagyítóval sem látható, így könnyen elrejthető.
Az itt leírt kísérleteket a kutatók szilícium-kvarcüvegből álló (SiO2) hordozóra felvitt arany nanospirálok sík
négyzethálóba rendezett tömbjével
végezték el, amelyet elektronsugaras
litográfiával állítottak elő. Ezüstből és
platinából hasonlóképpen készíthetők
ilyen szerkezetek, s a hordozóanyag is
széles skálán változtatható a különféle
műanyagoktól akár a papírig. Bár a felsorolt nemesfémek drága alapanyagok,
kémiailag rendkívül ellenállók és stabilak, a nanoszerkezetekhez pedig olyan
csekély mennyiségre van szükség belőlük, hogy az a költségeket nem növeli
jelentős mértékben.

TERMÉSZETVÉDELEM A BÖDDI-SZÉKEN

SZIKES TAVAINK KARAKTERFAJA, A MAGYAR SÓBALLA
Elképzelni is nehéz a növények számára mostohább körülményeket a szikes talajnál, mivel a magas
sótartalmú talajoldatból kell az életfolyamataikhoz szükséges vizet felvenniük. A növények között
azonban vannak olyan sókedvel fajok, melyek alkalmazkodtak a nagy sótartalomhoz, és kizárólag
ilyen él helyen találják meg életterüket. Ilyen a sóballa.

P

annon szikes sztyeppek és mocsarak az Európai Unió csupán néhány országának területén fordulnak elő. A legnagyobb kiterjedésük és elterjedésük súlypontja Magyarországra
esik, olyannyira, hogy ennek a Natura
2000 jelölő élőhelytípusnak csaknem 99
százaléka hazánkban fordul elő.
Mostoha körülményei ellenére ez az
élőhelytípus sokféle, egymástól eltérő
élőhelyigényű növényfajok alkotta növénytársulást foglal magába. Így megtalálhatók itt a szikes mocsári, szikes réti, szikfok-, vakszik-, illetve szikes tófenéki társulások egyaránt. Növényzetük közös jellemzője, hogy képesek megélni magas
sótartalmú élőhelyeken. Az itt élő növényfajok egy része sótűrő, azaz bizonyos koncentrációig elviseli a talaj magasabb sótartalmát, de a nem sós termőhelyen is előfordul és jól érzi magát (fakultatív halofitonok). Más növényfajok
azonban élettanilag is alkalmazkodtak a
talaj magas sókoncentrációjához és kizárólag e termőhelyeken figyelhetők meg
– ezek a sókedvelő növények (obligát
halofitonok).
E Natura 2000 élőhelytípushoz tartozó
sajátos, kifejezetten a Pannon biogeográfiai
régióra jellemző élőhely-együttesek a szikes tavak, melyek ökológiai kritériumrendszerét a közelmúltban határozták
meg egy átfogó ökológiai és természetvédelmi értékelés keretében. A lényeges
hidrológiai jellemzők mellett az értékelés
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Ha elszabadul a zsióka

Magyar sóballa nyáron…

A szikes tavak természetességének egyik mérvadó jellemzője
tehát, hogy a mocsári növényzet
ne váljon tartósan dominánssá a
mederben és a parti övezetben.
Melyek a szikes mocsári növényzet jellemzői és miért jelenthetnek problémát a szikes tavak
esetében?
A szikes mocsári növényzet
egyik legjellemzőbb növényzeti
típusa a zsiókás mocsár. Zárt, ke… és szi elszínez déssel (MILE ORSOLYA FELVÉTELEI)
vés fajból álló, sűrű növényzete
kisebb-nagyobb foltokban megfigyelhető a legtöbb szikes tónak a parti tottsága megváltozik, a zsiókás mocsarészén. Ha azonban a szikes tavak ter- rak elterjedhetnek és rövid időn belül telmészetes vízjárása vagy tápanyag-ellá- jes mederrészeket is beboríthatnak. A
szikes tó magas szervesanyag-tartalmú
édesvízzel való hígulása (például csatorA magyar sóballa különböz növekedési formái
navíz kerül a szikes tó természetes medrébe) az érzékeny hidrológiai egyensúly
felborulására vezethet. A felhígult, nitrogénben feldúsult sekély vízben a rohamos sebességgel terjedő szikes mocsári
növényzet, így elsősorban a zsióka és a
magasra növő nád sűrű tömege elfoglalbókoló
felegyenesed
felálló
ja és kiszorítja a szikes tópartra természe-

hever
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során hangsúlyos volt a területek növényzetének és állatvilágának karakteres volta. A szikes
tavak sekély, átlagosan 0,2–2
méter mély állóvizek, melyek
természetes eredetű medrének
több mint 1/3-át legalább időszakosan nyílt víztükör vagy
hínaras borítja; a meder kiszáradásakor pedig az aljzaton elsősorban a karakter szikes tavi
iszapnövényzet jelenik meg úgy,
hogy a vízi és mocsári növényzet borítottsági százaléka tartósan, több éven keresztül nem
haladja meg az 50 százalékot.
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tesen jellemző növényeket. A lényegesen
megváltozott élőhelyet elkerülik a táplálkozó parti madarak is.
A természetes vízjárású, sekély vizű
pannon szikes tavak nyár derekára kiszáradnak és a szárazra kerülő mederben a
sziksó – más néven szóda – töményen
felhalmozódik, kiválik. Bár szikes tavaink sekélyek és vízszintjük szélsőségesen
ingadozik, általában felismerhető egy
jellegzetes, felszínmorfológiailag is kirajzolódó mederrész, mely csapadékos őszszel vagy a téli olvadást követően kora
tavasszal vízzel telik meg, és a melegedéssel fokozatosan kiszárad, a kiszáradó

mely egyértelműen ehhez a szódás-szikes élőhely-együtteshez kötődik és
egyéb területen nem is jellemző az előfordulása?
A magyar sóballa (Suaeda pannonica)
kimondottan ezeket az élőhelyeket
kedveli, olyannyira, hogy elterjedési területe megegyezik a jellegzetes pannon
szikes tavak előfordulásával, a hazai szikes tavak medrének karakterfaja, pannon bennszülött (endemikus) növényfaj. Fő elterjedési területe Magyarországon található, ezenkívül még Ausztriában (Fertő-medence) és Szerbia északi
részén (Bácska) fordul elő. Sokszor ma-

A magyar (balra) és a hever (jobbra) sóballa terméses virágának összevetése (MILE ORSOLYA FELVÉTELEI)

A magyar sóballa általában 5–50 centiméter magas, szürkészöld, kékeszöld,
majd nyár végén vörösesre, ezt követően
szürkés-feketére színeződő egyéves növény. A sóballa nemzetség tagjaira jellemző a változatos morfológai megjelenés,
mely elsősorban növekedési típusaikban
ismerhető fel. Az egyes növekedési típusok között vannak átmeneti formák, és
megfigyelhető, hogy alakjukra a talaj
nedvességtartalma, sótartalma és szervesanyag-tartalma is hatással van.
A sóballák meghatározása nem könynyű feladat. A nemzetségbe csaknem
100 faj tartozik, és a változatos morfológiai megjelenés ellenére az egyes rendszertani egységek (taxonok) között kevés az elkülönítést segítő határozóbélyeg.
A vaskos-húsos levelű, szukkulens növények herbáriumi tartósítása ráadásul
igen nehéz, hisz a frissen nagy nedvességtartalmú növényi részek kiszárítva
könnyen elveszítik formájukat. Magyarországon három sóballafaj fordul elő. A
magyar sóballát a legkönnyebben úgy lehet elkülöníteni a másik két, Magyarországon előforduló fajtól, a heverő
sóballától (Suaeda prostrata) és az erdélyi
sóballától (Suaeda salinaria), hogy az előbbinek kétoldali szimmetriájú virága van,
az utóbbi kettőnek pedig sugaras.
A Suaeda nemzetség a közelmúltban
két kutatócsoport által is végzett nevezéktani, morfológiai és rendszertani kutatások előterében állt. Virág- és magmorfológiai vizsgálatok, ezek eredményeinek statisztikai kiértékelése, valamint herbáriumi kutatások segítették a
hazai fajok besorolásának pontosítását,
újrarendezését.
Beck tévedése

A magyar sóballa (balra) és a hever sóballa (jobbra) magja (FILOTÁS ZOLTÁN FELVÉTELE)

mederrészben pedig sókedvelő növényzet jelenik meg. A sókedvelő növények
általában egyévesek. A vízborítás visszahúzódásával fokozatosan indulnak fejlődésnek, először a part közelében, majd a
meder többi részében is; állományaik kiterjedését mindig az adott évi vízviszonyok határozzák meg.
Pannon bennszülött

Szódás-szikes tavaink jellegzetesen pannon elterjedésűek. Felmerül a kérdés,
hogy növényvilágukban van-e olyan faj,

gában, egyedüli hajtásos növényként
uralja a szikes tavak medrét, így a szikes tavi élőhelyek egyik kiemelkedően
fontos, jellegzetes növényfajaként
tartjuk számon. Magyarországon helyenként tömeges, de populációi egymástól elszigeteltek. A populációk mérete az adott évi vízállapotok függvényében szélsőséges mértékben ingadozhat, egyes években szórványosan
fordul elő, kedvezőbb vízháztartási viszonyok esetén pedig tömegesen is
megjelenik.
ÉLET

A magyar sóballa első jellemzése, leírása
Günther Beck, pozsonyi születésű osztrák
botanikus mintegy száz évvel ezelőtt
megjelent flóraművében olvasható. A
leírásban jellemzett növény több, a leíró
által jegyzett eredeti herbáriumi lapon is
tanulmányozható. A vizsgálatok során
azonban kiderült, hogy e növényegyedek kivétel nélkül virágzó, még mag
nélküli állapotban lettek szárítva, így a
leírásban vélhetően más növényegyedről
származó magok méretét adta meg a
botanikus. A maximum 0,8 milliméteres magok azonban nem lehettek a magyar sóballa magjai, hiszen azok egyértelműen nagyobb méretűek – e kicsiny
magvak inkább az apróbb termetű, törékenyebb heverő sóballa termései.
ÉS
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ÉT-ETOLÓGIA
Mit szólnak a belugák
a kiköt építéshez?
A Böddi-szék (MILE ORSOLYA FELVÉTELE)

Mivel a magok mérete fontos határozóbélyeg a sóballa nemzetségen belül, e
mintegy száz évvel ezelőtt tévesen megadott magméret alapot adott arra, hogy a
későbbiekben keletkezett flóraművek a
törékenyebb, kisebb termetű és csakugyan igen apró magvú sóballát nevezzék
tévesen magyar sóballának. E tévedés
tisztázásával azonban a magyar sóballa elnevezés – Beck eredeti szándékával is
megegyezően – a valóban csak pannon
elterjedésű növényre szállt vissza.
A kutatások a nevezéktani és rendszertani vizsgálatok mellett a sóballafajok
veszélyeztetettségére is irányultak. Azok
a növényfajok, melyek szűk elterjedési
területűek és élőhelyük további beszűkülése, csökkenése várható, veszélyeztetettnek számítanak és az aktuális ismeretek
alapján szerepelnek a magyarországi
edényes flóra veszélyeztetett fajainak felsorolását tartalmazó Vörös Lista fajai között. A kizárólag a pannon szikesekre
jellemző, bennszülött magyar sóballa elterjedési területének várható további
csökkenése miatt indokolt lenne, ha e faj
felkerülne a magyarországi Vörös Listára, annak az úgynevezett NT (Near
threatened), azaz „Veszélyeztetettség közeli” kategóriájába. A szikes tómederben
szintén előforduló, Eurázsiában széleskörűen elterjedt, ám hazánkban ritka sziki
ballagófű (Salsola soda) mellett megfontolásra érdemes lehetne a magyar sóballát
is hazai jogszabályi védelemben részesíteni, hiszen a magyar sóballa megőrzése
elsősorban a mi feladatunk.
Terep-visszarendezés

Az ötvenes-hatvanas években a Kárpátmedencében még 350–400 természetes
állapotú szikes tó volt, amelyből mára
csak 77 maradt. Közülük az egyik legjelentősebb a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén található Böddi-szék, amely amellett, hogy védett madárfajok tucatjainak kínál fészkelő- és táplálkozó helyet, a magyar
sóballának is fontos élőhelye.
808
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A Böddi-szék tómedrét az ötvenes
években kettévágták a Duna-völgy középső szakaszának belvízrendezésére hivatott Sós-éri-főcsatornával, és egyes
mederrészeit felszabdalták számos, ma
már nem működő árokkal, gáttal, amelyek következményei egy tavaly indított
LIFE+ program keretében kerülnek felszámolásra. A csatorna, az árkok és a gátak ugyanis akadályozzák a természetes
vízmozgást, megváltoztatják a szikes tó
vízháztartását, mederrészeket választanak le az egységes tómederből, megváltoztatva így azok hidrológiai és hidrobiológiai jellemzőit. A projekt 6 éves időtartama során az V. számú csatorna
tómedret kettészelő 6 kilométeres
szakaszának áthelyezése, a funkció nélküli árok- és gátrendszer felszámolása és
a több mint 800 hektáron végzett természetvédelmi célú élőhelykezelés elvégzése a cél annak érdekében, hogy
biztosítható legyen a szikes tavi és a szikes
pusztai élőhelyek fennmaradása.
A természetvédelmi célú beavatkozások nyomon követése monitoringrendszer kiépítésével zajlik. A botanikai monitoring egyik feladata a tó egyes zsiókás
nádas növényzetű mederrészeiben jelenleg megtalálható és a projekt során átalakuló növényzetének részletes vizsgálata a
300 méter hosszú, pontosan kijelölt vonalak (transzektek) mentén. Az első évi
vizsgálat egyik érdekes eredménye,
hogy a zárt mocsári növényzetben a kijelölt 9 vonal közül 5 esetben közvetlenül a
vizsgálati helyszínen, további 3 esetben
pedig a környezetükben magyar sóballa
került elő. Ez arra utal, hogy az élőhely
még alkalmas az endemikus növényfaj
újbóli térnyerésére az elmocsarasodott
mederrészekben is. Reményeink szerint
a növényzet átalakulását segítő beavatkozások révén újra kiterjedt területeket
foglalhat el a szikes tómederre jellemző
növényzet, köztük endemikus növényfajunk, a magyar sóballa.
MILE ORSOLYA
MÁRTA KRISZTINA
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A beluga delfin a sarki életmódhoz
alkalmazkodott, teljesen fehér,
mint egy jégtábla, nincs hátúszója
és zsírtömege a cetek között a legnagyobb arányú. Noha a faj alapvetően vándorol, a telet az arktiszi jégsapka környékén tölti, nyáron pedig
a melegebb, parti vizeket kedveli.
Az Alaszka legnagyobb városa,
Anchorage körül élő delfinek felhagytak a költözködéssel, és egész
évben könnyen megfigyelhetők a
parti autóutak mentén. Ez a populáció védett és nem vadászható.
A kedvező adottságok miatt egy
helyi egyetem hallgatók bevonásával monitorozni kezdte, hogyan
hat a delfinekre az anchor age-i fő

kikötő bővítése. 2007 és 2011 között 5000 órányi megfigyelés
gyűlt össze. Az évek alatt a diákok
egyre kevesebb csoportot láttak a
megfigyelési napok során (naponta
legfeljebb 1-2-t), és az első két évhez képest a borjak aránya 80%kal csökkent. A meder kotrásakor
szokatlan viselkedésformákat is
megfigyeltek a hallgatók: váratlan
irány- és sebességváltásokat, valamint a csoportok szétszóródását. A
vizsgálat eredményeit az Animal
Behaviour Society 52., idén
Anchorage-ban rendezett konferenciáján
ismertette
Leslie
Cornick. Az eseményen Magyarországot is képviselte egy kutyagenetikai kutatás.
kUBinYi enikő
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A legkülönfélébb képalkotó eljárások ugrásszer fejl dése az elmúlt években lehet vé tette, hogy
egyre pontosabb és részletesebb modelleket alkothatunk az egyes idegrendszeri betegségekr l.
XIX. század első felében je- kus változások követésére, tumorok ami az agyszövet károsodásához velentek meg az első olyan eljá- diagnosztizálására, illetve gyulladásos zet. Az agyi vérkeringés paramétereirások, melyek tudományos folyamatok vizsgálatára is. Kombinál- nek ilyen drámai mértékű változásaira
felfedezéseken alapulva először tették va ezeket a képalkotó eljárásokat, az idegszövet rendkívül érzékeny.
lehetővé a környezetünk megjeleníté- mind funkcionális, mind anatómiai
Az id – élet
sét valós arányaiban, pusztán fénytani szempontból sokkal pontosabb képeés fotokémiai módszerekkel. Az em- ket alkothatunk a vizsgálni kívánt be- „Time is brain” – e magyarra csak nehezen fordítható angol bölcsesség arra
ber azonban nemcsak a felszínt akarta tegségről.
látni, hanem az alá is be akart kukkanA neurológiai betegségek hatalmas utal, hogy egy nemrégiben megjelent
tani. A felszín alá betekintő képalkotó terhet jelentenek a betegek, hozzátar- tanulmány szerint minden egyes perc,
eljárások „őse” már 1895-ben megszü- tozóik és a társadalombiztosítási rend- amelyet ellátás nélkül tölt egy strokeletett Wilhelm Konrad Röntgen szerek számára, ráadásul az idősödő on átesett beteg, átlagosan 1,9 millió
munkásságának köszönhetően. Méré- populációk miatt ezek a terhek mere- idegsejt pusztulását okozza. Az oxisi módszerének elve rendkívül egysze- dek emelkedést mutatnak. A második génhiányos terület központjában található sejtek az inzultust köverű: a sugárforrásból származó
tően szinte azonnal elpusztuladott intenzitású röntgensunak. Az iszkémiás inzultus
gár a test eltérő pontjain, ilután a sejtekbe nagy mennyiletve szövetein különböző
ségű kalcium áramlik be. A
arányban nyelődik el. A sukalcium számos molekuláris
gárforrás és a röntgenfilm
kaszkádot, folyamatsort indít
közé helyezett tárgyról,
el, melynek következtében a
amely pontjai így eltérő
sejtek nekrózis vagy prograarányban csillapítják a röntmozott sejthalál (apoptózis)
gensugarakat, kép készíthefolyamatai révén működéstő. A röntgenkép csak az egy
képtelenné válnak.
vonalba eső pontok összegét
A stroke szempontjából taábrázolja, kevés információt
lán azok a sejtek legfontosabnyújtva az általunk vizsgált
bak az agyban, melyek kerinobjektum térbeli szerkezetégési elégtelenség miatt műköről. Ennek továbbfejlesztett,
dési zavart szenvednek, de
hasonlóan ionizáló sugárzást
még potenicálisan megmenthasználó nagytestvére a CT,
hetők. Az a régió, amelyben
avagy a Komputer Tomo- 50 µm
gráfia. A CT segítségével Zöld fluoreszcens kalciumszenzorral (GCamP6s) jelölt idegsejtek ezek a sejtek találhatók, a
gyakorlatilag szeletenként az egér agykérgében. A méréseket Martinecz Bernadett és Szalay penumbra. Nevét onnan kapta, hogy a hagyományos szöfel tudjuk térképezni a vizsGergely végezte Dénes Ádám (MTA KOKI) és Rózsa Balázs (MTA
gálni kívánt háromdimen- KOKI, PPKE) laboratóriumainak kutatási együttm ködése során. vettani metszeteket megtekintve holdsarló alakú határziós struktúrákat.
Az MRI – mágneses magrezonancia vezető halálok és vezető tényező a ma- vonal választja el a hypoperfúzió által
képalkotás – az atommagok körüli radandó rokkantság kialakulásában nem érintett agyterülettől. Az elmúlt
elektronfelhő elektronjainak mágne- világszerte az agyi érkatasztrófa vagy évtizedek során a penumbra koncepses tulajdonságait használja ki, míg né- stroke, ami sok esetben egy agyi ér el- ciójába vetett hit sok milliárd dollárnyi
hány eljárás a radioaktív izotópok záródásával kezdődik, maga után kutatást indított útjára, és számtalan
bomlása során keletkező gamma-su- vonva a cerebrális iszkémia kialakulá- elbukott klinikai vizsgálat mutatja,
gárzást detektálja (SPECT). A radio- sát. Az ily módon elzáródott ér által el- hogy eddig nem sikerült az idegrendaktív izotópokon alapuló módszereket látott agyterületen megszűnik vagy szerben zajló sérülés folyamatait kellőnagyon gyakran használják metaboli- kritikus szint alá csökken a keringés, képpen megérteni.
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100 µm

Az iszkémia hatására az érintett, alacsony aktivitást mutató idegsejtekben (nyilak, A) egymást követ hullámokban jelentkezik az intracelluláris
kalciumszint hirtelen emelkedése (B), melyet újra „csendes” periódusok követnek (C). A sejtek egy része ilyenkor maradandó károsodást szenved.

A közelmúlt adatai egy további, nagyon fontos tényezőre mutattak rá. A
stroke-os betegek nagy részénél megfigyelhető valamilyen szisztémás gyulladással összefüggő állapot (például diabetes, érelmeszesedés vagy infekció) kialakulása az akut agyi esemény bekövetkezése előtt. A gyulladásos
folyamatok során számos olyan fehérje
termelődik, melyek a szervezet immunsejtjeit és egyéb szöveti sejteket
aktiválni képesek, illetve szisztémás
hatásaik is vannak. Ezek egy típusát
proinflammatorikus citokineknek nevez-

rotoxikus és gyulladásos változások molekuláris mechanizmusait.
Szeretnénk megérteni, hogy a
szisztémás gyulladás hogyan befolyásolja agyunk sejtszintű folyamatait. Az általunk használt képalkotó eljárás a két foton pásztázó lézermikroszkópia, amelyet korábban

rebrális iszkémiát követően. A
kétfoton-effektus fizikai elvét kihasználva nemcsak az agy felszínét, hanem a mélyebben elhelyezkedő, sérült és még potenciálisan
megmenthető sejtek változásait is
nyomon követhetjük. Ez azt jelenti, hogy akár az agyfelszíntől szá-

B

A

zük, mely sejtek közötti kommunikációért felelős mediátorok a
szervezet több pontján képesek
gyulladást okozni, így nemcsak a
periférián, hanem az agyunkban is hatnak. Számos kutatás, köztük saját eredményeink mutatják a gyulladásos folyamatok fontosságát az idegrendszeri
sérülések kialakulásában. Mindennek
ellenére klinikai vizsgálatok a gyulladás akut agyi sérülésekben betöltött szerepét eddig csak felszínesen vizsgálták.
Hogyan hat a gyulladás?

Kutatásaink során egy teljesen újszerű képalkotó eljárással próbáljuk megfejteni az idegrendszerben zajló neu810
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100 µm

Az agyi iszkémiás folyamatok hatásásra kialakuló idegsejt károsodás hisztológiai képe (A). A
kiemelt agykérgi részben (B) a fluoreszcens kalciumindikátorral jelölt (zöld) idegsejtek körül
felhalmozódó mikrogliasejtek (piros) láthatók, 24 órával a cerebrális iszkémiát követ en. A képen
kalciumszenzorral nem jelölt, életképes idegsejtek (kék) is láthatók.

csak korlátozott mértékben használtak idegrendszeri betegségek
kutatására.
A technika segítségével jól meghatározott, kis területen vizsgálhatjuk in vivo, a kísérleti állatok agyában végbemenő eseményeket ce-
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mított 600 µm mélyen elhelyezkedő sejtek is láthatóvá válnak nagy
részletgazdagsággal.
A technika egyedülálló lehetőséget
nyújt az idegsejtek rendkívül gyors
hálózati szintű működésének vizsgálatára is. Kit ne érdekelne, hogyan

„beszélgetnek” az idegsejtek egymással, és mit „mondanak” a sérült
neuronok? Azt reméljük, beszédüket
megértve képesek leszünk a betegségek molekuláris szintű folyamatait is
megfejteni. Ezenfelül, a kétfotonmikroszkópia esetleges humán diagnosztikai alkalmazására nemzetközi
szinten és Magyarországon is folynak
már kutatások.
Hogyan válnak láthatóvá a sejtek a
mikroszkóp alatt? Olyan jelölőanyagot
juttatunk az állat szervezetébe, melyhez egy színesen (piros, zöld) fluoreszkáló molekulát kötünk. Ezt a színes
molekulát nevezzük fluorofórnak. Ha
egy ilyen fluorofór-molekula tartalmaz egy kalcium-szenzort is, lehetővé
teszi számunkra, hogy nyomon kövessük az idegsejtek aktivitásában bekövetkező változásokat – ez az agyi
kommunikáció elektromos tollal írt
nyelvezete. Az új eljárással azt a kérdést tesszük fel, hogyan változik meg
ez a nyelv a sérült agyban, és hogyan
működnek ebben közre a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok.
Az iszkémiás inzultust követően –
mintegy „vészjelzést” leadva – néhány
idegsejt hangosabbá válik, mint a többi, ezt a fluorofór fényesedése jelzi.
Miután helyreáll a keringés, az eddigi
„hangos” neuronok ismét csöndessé
válnak, újra alaphangon beszélgetnek
egymással, azaz látszólag szinte visszaáll az iszkémia előtti kép. Ám 2–3 óra
elteltével számos idegsejt egymást követő hullámokban, egyszerre „kiált”
fel, hasonlóan egy kórushoz, ahol a
különböző szólamok egymás után szólalnak meg. A kórus szólamaival ellentétben azonban ezek a sejtek örökre
elhallgatnak, vagyis meghalnak. Halálukat az imént említett gyulladásos
folyamatok gátlása csökkenteni tudja,
melynek hatására az inzultus következtében működésképtelenné vált
agyterület mérete kisebb lesz. Az általunk használt új képalkotó eljárásnak
köszönhetően feltárul a szemünk előtt
egy eddig részleteiben ismeretlen terápiás ablak, melyben az eddig halottnak
hitt sejtek még mindig kommunikálnak egymással.
Az utolsó szólamok

Az igazán nagy kihívás azoknak a
folyamatoknak a megértése, melyek
ebben az időablakban az utolsó szólamok megszólalásáig vezetnek. Ha eze-

ket a folyamatokat pontosan és alaposan megértjük, akkor olyan, az idegsejteket védő (neuroprotektív) korai, az
inzultust követő 1–2 órán belüli beavatkozások válnak lehetővé, melyek a
penumbra sejtjeinek részleges vagy
tényleges megmentését célozzák meg.
Megfigyeléseink egyéb kérdéseket is
felvetnek. Az egyik ilyen, régóta áhított tudásmorzsa annak megértése,
hogy a funkcionálisan nem megfelelő
működést mutató idegsejtek mikortól
tekinthetők visszafordíthatatlanul
„halottnak”, illetve „kivégzendőnek”.
A halálra ítélt sejteket az agy mindenes
immunsejtjei, a mikrogliasejtek kebelezik be, de jelenleg nem világos, hogy
ezt néha „tévedésből” is megteszik-e,
vagy a haldokló idegsejtek egy része
még megmenthető lenne. Nem értjük, hogy a sérült és végül fagocitált
neuronok által közvetített jelzések,
„énekhangok” vajon valóban ártalmasak-e az egész kórus előadására,
vagy csak olyan hamis szólamok, melyeket idővel ki lehetne javítani. A
stroke után a betegek körülbelül tíz
százalékánál fellépő epilepsziás tünetek arra utalhatnak, hogy a károsodott, de el nem távolított idegsejtek
valóban lehetnek patológiás agyi működés közreműködői.
A cerebrovaszkuláris inzultust követő jelenlegi kezelés nem elég hatékony
és számos vérzéses agyi komplikáció
kialakulásával járhat. Az eddigi
neuroprotekciót célzó gyógyszermolekulák fejlesztése sem bizonyult hatékony megoldásnak. Néhány esetben
komoly neurológiai mellékhatások jelentkeznek a gyógyszerek alkalmazása
során. Mindennek tükrében azt
mondhatjuk, hogy a mai napig nem
áll fenn olyan kezelési modell, amely
hatékony lenne a sérült idegszövet sejtjeinek megmentésére. Kutatásainkkal
szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy
részletesen megértsük a sérült idegsejtek kommunikációját. Ha tudjuk, mit
mondanak az idegsejtek, értjük a beszédüket, segíthetünk rajtuk. Reményeim szerint vizsgálataink a közeljövőben lehetővé teszik olyan hatékony
terápiák kifejlesztését, melyek a strokeon átesett betegek állapotának javulását eredményezhetik.
MARTINECZ BERNADETT
A kutatást támogatja a Nemzeti Agykutatási
Program és az OTKA.

ÉLET-M�D
A bojtorján
A közönséges bojtorján (Arctium lappa)
útszéleken, folyópartokon, házak körül, parlagokon, erdők szélén nő.
Minden ága bíborszínű, szúrós fészekvirágzatban végződik. Július–szeptember
környékén nyíló virágai könnyen beleakadnak a juhok és a kutyák szőrébe vagy
a ruhánkba. A fiatal levelek és hajtások
ehetők. A növényrészeket vagy nyersen
fogyasztjuk salátákban (más leveles salátákkal keverve) vagy párolva zöldségként.
A növényben illóolaj, cseranyag, gyanta,
inulin, arctigenin, nyálka, zsír, cukor, továbbá szterinek, szerves savak és keserű anyagok
találhatók. A bojtorján különösen nagyra értékelt tulajdonsága, hogy vértisztító
és méregtelenítő hatása van.
Gyökerének fő hatóanyaga az inulin. E
rostanyag fogyasztása cukorbetegek és
fogyókúrázók részére kifejezetten ajánlott. Kísérletek bizonyítják, hogy az
inulin javítja a vércukoregyensúlyt és
csökkenti az étvágyat. A hasnyálmirigyet azáltal kíméli, hogy felszívódásához
nincs szükség inzulinra, ugyanis az
inulin csak a vastagbélben szívódik fel. A
vastagbélben gátolja a káros baktériumok megtapadását, illetve támogatja a
jótékony baktériumok szaporodását, ily
módon az immunrendszerünket is erősíti. A rostoknak köszönhetően pedig segíti az emésztést, a méreganyagok megkötését és eltávolítását, növeli a jóllakottságérzetet, ezért diétázóknak segít
a fogyásban. Ahhoz, hogy élvezhessük
a bojtorján méregtelenítő hatását, a
gyökeréből készítsünk teát, és ebből
igyunk naponta 2-3 alkalommal. A
zeller gyökeréhez hasonlóan édeskés
ízű főzet izzaszt, méregtelenít és vizelethajtó hatású. Kutatások támasztják
alá, hogy a bojtorjángyökér a nehézfémek felhalmozódását is képes csökkenteni a szervezetben.
Külsőleg alkalmazva borogatásként
ízületi fájdalmakra, reumára, nehezen
gyógyuló sebekre is hatásos. Főzetét hajmosó víznek használhatjuk. Samponokban is rendre megtalálható a bojtorján,
mivel normalizálja a fejbőr faggyúmirigyeinek működését, kúraszerű alkalmazása csökkenti a haj kóros zsírosodását,
megakadályozza a korpaképződést.
MAROSI KINGA
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INTERJÚ LANSZKI JÓZSEFFEL

Mind a vidrák, mind a Magyarországról egyszer már
kipusztult, majd az utóbbi években visszatelepült
aranysakálok rejtett, rejt zöd életet élnek. Így nehezebbek az ket tanulmányozó kutatások is. Hogyan
vizsgálják a vidrák táplálkozását? Miként lehet vidrát
fotózni? Milyen messze vándorol el egy fiatal aranysakál? Beltenyésztett-e a magyar sakálállomány?
Ezekr l a témákról kérdeztük Lanszki Józsefet, a
Kaposvári

Egyetem

Természetvédelmi

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

VIDRÁK ÉS SAKÁLOK

és

Környezetgazdálkodási Tanszékének egyetemi taná-

– Milyen vizsgálatokat végzett a Ebből tudunk azután olyan számítá- tuk elkezdeni a hazai vidratetemek
vidrákon?
sokat végezni, amelyek a vidra táp- gyűjtését és vizsgálatát. Eddig 309
– Alapvetően a faj táplálkozását ku- lálék-összetételét viszonylag meg- vidrát vizsgáltunk. Ezeknek a 90%tatom. Többféle módszer is létezik bízhatóan tükrözik. Természetesen a járműforgalom áldozata volt. A
erre. Lehet közvetlen megfigyelése- ez a módszer nem ad száz százalékos fentieken kívül szaporodásbiológiai,
ket végezni – ez inkább a nappal ak- eredményt, mint ahogy a többi toxikológiai és morfológiai vizsgálatív vidrákra vonatkozik, például Skó- módszer sem. A gyomortartalom- tokat is végeztem.
ciában a tengerparti zónában. Közép- összetétel vizsgálata sem képes teljes – Milyen eredménye volt a toxikolóEurópában a faj rejtőzködő, ezért leg- mértékben, tökéletesen bemutatni a giai kutatásnak?
gyakrabban ürülékből történik a vidra tényleges táplálék-összetételét. – Öt fémes elem (ólom, nikkel, kadtáplálék-összetétel elemzése. Vizsgál- A 2000-es tiszai cianidszennyezést mium, réz és cink) esetében a hazai
juk a boncolásból származó gyomor- követően két évvel, 2002-ben tud- átlagértékek európai viszonylatban
tartalmat is. Ezenkívül
közepesek vagy alacsomolekuláris genetikai
nyak voltak. Viszont a
Falatozó vidra a Petesmalmi Vidraparkban (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
vizsgálatot végzünk szöterületek között nagy
vetmintákból, valamint
különbségek tapasztalterepen gyűjtött friss vidhatók, például a Tisza
raürülék és anális válaés a Duna mentén tadékminta alapján. Ez
lált vidrák májában jelutóbbi olyan váladék,
lemzően magasabbak
amely táplálékmaradvávoltak az értékek, mint
nyokat nem tartalmaz,
a Balaton közelében
kifejezetten a fajtársakgyűjtött vidrák eseténak szóló jelzésként műben. Most egy teljesen
ködik. Egyidejűleg gyűjfriss vizsgálatunk rotött ürülékmintákból –
var ölőszer-ma rad vástandard protokollt könyok kimutatására irávetve – határozóatlaszok,
nyul. Ennek eredméreferencia-halcsont- és
nyei szerint a Tisza
pikkelygyűjtemény, illetmentéről gyűjtött vidve más csontok segítségérákban esetenként több
vel történik a táplálékszázszoros értékek taösszetétel meghatározása.
pasztalhatók a Balaton
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környékéhez képest. Ez nagyon jól
mutatja a két terület eltérő környezeti behatásait.
– Meg lehet közvetlenül figyelni a vidrákat? Említette a Skócia
és Magyarország közötti eltérést.
Hazánkban készülnek képek a vidrákról?
– A vidra nálunk alapvetően szürkületben és éjszaka aktív. Zavartalan
területeken, illetve a fő párosodási
időszakban, tél végén nappal is mozog. A fotóknak egy jelentős része,
legalábbis ami a hazai nagyközönséghez eljut, a Mike és Lábod határában található Petesmalmi Vidrapark
vidráiról készül vagy pedig fotócsapdák segítségével sikerül megörökíteni az állatokat.
– Mit jelent a fotócsapda kifejezés?
Hogy működik egy ilyen eszköz?
– Az állatnak a mozgása aktiválja a
terepre kihelyezett automata fényképezőgépet, és a gép néhány méteres távolságból – ez lehet 10–12 méter is – automatikusan fotót készít az
állatról. Ezek az eszközök kis méretűek, hosszú időn – akár hónapokon
– keresztül működőképesek maradnak, és memóriakártyára mentik a
képet. Nagyon tanulságos egy-egy
ilyen sorozatnak az értékelése. Nagyon sokféle állat megfordul az
olyan helyszíneken, ahol vidrára
várnánk.
– Térjünk a sakálokra. Mikor pusztult ki és mikor jelent meg újra
Magyarországon az aranysakál?
– A feljegyzések szerint az 1940-es
években tűnt el hazánkból. Nagyjából ez volt az az időszak, amikor Európa más országaiból is kipusztult.
Nálunk az 1990-es évek elején jelent
meg újra a Bulgária délkeleti területein fennmaradt állománynak a
megerősödése nyomán. De nem állt
meg hazánkban sem: ma már tőlünk
nyugatabbra és északabbra is megtalálható ez a faj.
– Milyen más országokban található még meg? Ez azt jelenti, hogy
alkalmazkodóképes a faj?
– Afrikának az északi és keleti területein, Tanzánia Egyenlítő menti
területeitől, a szavannától kezdve
északra Európának a középső és
délkeleti területeiig, illetve Ázsiában
a déli–délkeleti területeken, szubtrópusi klímájú élőhelyeken, valamint a

Közel-Keleten található meg. Izrael- az állat mozgáskörzetét. Nagyon
ben például félsivatagi körülmények érdekes eredményeket kaptunk.
között is fenn tud maradni. Tehát Novemberben alig egy négyzetkimindenképp egy nagyon alkalmaz- lométerre szűkült a mozgáskörzete.
kodó fajról van szó. Nagyban kötő- Ezután decemberben a sakálunk
dik az ember által biztosított táplá- elkezdett új területet keresni, hogy
új családot alapítson. Eleinte az
lékforrásokhoz.
– Végeztek genetikai vizsgálato- akusztikus módszerrel feltérképekat ezzel a fajjal kapcsolatban is. zett szomszédos sakálcsoportok teMilyen eredményre jutottak?
rületén töltött néhány napot, majd
– A vizsgálatok azt mutatják, hogy a december végén, január elején egy
hazai és a közeli országok aranysakál-állományának a genetikai
változatossága meglehetősen kicsi, ami viszszavezethető arra, hogy
a jelenlegi állomány az
említett bulgáriai, viszonylag kis területen
fennmaradt állományból származik. Ennek
ellenére nem észlelhetők a beltenyészet esetén gyakran jelentkező
leromlás jelei, hiszen
egy életképes, nagyon
jó terjeszkedésre képes
állományról van szó.
Aranysakál (LANSZKI JÓZSEF FELVÉTELE)
Néha egy-egy fehér
példány bukkan fel.
– Rádiótelemetriás vizsgálatot is meglepően hosszú útra indult.
végeztek. Hogyan folyik egy ilyen Teljesen elszakadt a korábbi csakutatás? Mit tapasztaltak az arany- ládjától. Mindössze 12 nap alatt
sakállal kapcsolatban?
230 kilométert tett meg számára
– Egy nagyon óvatos állatról van ismeretlen területeken keresztül.
szó, amelyet nehéz megfogni. A Lá- Így jutott el Lábodról egy nagy
bod közelében folyó kutatási prog- félkört megtéve és a Kis-Balatont
ram keretében hivatásos vadászok érintve, a Nagy-Bereken keresznagyméretű élvefogó ládacsapdával tül Somogytúr határába. Ez a kifogtak egy sakált két évvel ezelőtt. indulási
helytől
légvonalban
Ez egy másfél éves, ivarérett, való- „csak” 60 kilométer. Mindez fanszínűleg segítő státuszú szuka volt. tasztikusan érdekes, mert ilyen taNem szoptatott még, a szüleit segí- pasztalatok sehonnan nem ismertette kistestvérei felnevelésében. A tek. Végeztek máshol is rádiótelesakál családi szerkezete bonyolult, a metriás vizsgálatot, de máshol
farkaséhoz hasonló. Mozgását (a csak 15–20 kilométer a szétszóróbemért pontjait) egy meglehetősen dási távolság a területkereső fiatahosszú időn keresztül, októbertől lok esetében. A mi eredményeink
júniusig terjedő időszakban tudtuk egyfajta háttér-információkat jenyomon követni.
lentenek ahhoz, hogy hogyan le– Hogyan folyik a nyomon követés? hetséges a faj Baltikumban való
– Egy GPS-es nyakörvet raktunk jelenléte úgy, hogy az ismert köfel rá, amely a műholdak segítségé- zép-európai populációktól való
vel az állat (a nyakörv) helyét tudja távolság sok száz kilométer. Ez
rögzíteni, majd telefonhálózaton csak olyan módon lehetséges,
keresztül számítógépre továbbítja a hogy ekkora nagy „ugrásokat”
napi adatokat. Ezekből a beméré- tud tenni szépen csendben...
sekből tudjuk azután meghatározni
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A MORÁLIS VISELKEDÉS
VIZSGÁLATA BABÁKBAN
Sokáig az volt a domináns elképzelés, hogy a babák fehér lapként egy számukra kaotikus világba
születnek és csak fokozatosan tanulják meg értelmezni környezetüket. Ez mellesleg nem is teljesen helytelen – nagyon sok mindent meg kell tanulniuk. De mi teszi lehet vé, hogy egy babából,
aki számára nem létezik az, ami nincs jelen, olyan feln tt váljon, aki társadalmak interakcióiban,
metafórákban vagy multiverzumokban gondolkodik? Lehetséges – mint ahogy egyes behaviorista
kutatók vélték –, hogy minden visszavezethet a megjelen ingerek asszociálódására?

T

udva, hogy például a hangmagasság észlelése attól függ,
hogy a belső fülben található
csiga mely része mutat nagyobb aktivitást a levegő adott ritmusú nyomásváltozásának hatására, arra gondolhatnánk, hogy egy újszülöttnek jobbnak kell lennie a hangmagasságok elkülönítésében, mint például egy adott
ritmus felismerésében. A vizsgálatok
azonban ennek az ellenkezőjére mutatnak. A hangfrekvenciák differenciálása idővel finomodik, azonban a
szekvenciabeli eltérések (a hangok
adott szabály szerinti változása) azonosítása már nagyon korán megfigyelhető, vagyis kontextuálisan dolgozzák fel a hangokat. Hogyan jutnak a kutatók ehhez hasonló következtetésekre, amikor alanyaikat nem
kérdezhetik ki?
A csecsemő-, illetve babakutatás
egyik kedvelt eszköze az EEG
(elektroenkefalográf), melynek segítségével teljesen fájdalommentes módon a fejre csatlakoztatott elektródákon keresztül elvezethető az
idegsejtek szinkron működéséből
adódó feszültségváltozás. A készülék lényegében egy speciális erősítő,
amely a mikrovoltos nagyságrendű
válaszokat alkalmassá teszi a további
vizsgálatra. Ha meg szeretnénk tudni, hogy kis vizsgálati alanyunk különbséget tud-e tenni mondjuk két
fonéma vagy kétféle hangmagasság
között, akkor azt kell tennünk, hogy
az egyiket gyakran, a másikat ritkáb814
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ban mutatjuk be és megnézzük, hogy
a ritkábban bemutatott ingerre eltérő
elektromos választ kapunk-e. Ugyanis, amennyiben nem tud differenciálni a kétféle inger között, akkor nem
észleli a szabály vagy elvárásai megsértését.
Ezzel pedig el is jutottunk egy fontos fogalomhoz. Úgy tűnik, hogy az
elvárásgenerálás, a környezeti ingerek
egyfajta elővételezése egy igazán alapvető működésünk. Talán így lehetséges az is, hogy már egészen korán képesek vagyunk magasabbrendűnek
ítélt viselkedés produkálására.
A babákkal folytatott kutatás egy
igazán érdekes ága a morális viselkedés
vizsgálata. Ennek tanulmányozását
például bábjátékkal kísérelték meg.
Amikor egy játékfigura igyekezett

2 01 5/ 2 6

felnyitni egy dobozt, az egyik báb segített neki, a másik viszont akadályozta. A jelenet végignézése után az
öt hónapos gyerekek választhattak,
hogy melyik bábot szeretnék. Konzisztensen azt találták, hogy a többség a segítőt preferálta. Ugyanakkor,
ha a a központi figura rossznak minősült, mert bántotta az egyik bábot,
abban az esetben azt a plüsst választották inkább, amelyik gátolta őt a
doboz kinyitásában. Mindez egy nagyon pozitív képet fest a kicsikről,
akik ebben a helyzetben képesek
„morális döntést hozni”. Mégis, mi
lehet az, ami ezt lehetővé teszi számukra? Képesek lennének már igen
korán, a másik fejével gondolkodni,
azaz tudatelméletet használni? A tudományos megközelítés egyik alapel-

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
ve, hogy az egyszerűbb magyarázó
okokat preferáljuk, amennyiben találunk ilyeneket.
Ebben az esetben például lehetséges
az, hogy elővételezünk egy kimenetelt, amelynek teljesülése pozitív értékkel látja el a releváns tárgyakat,
nem teljesülése pedig negatívval. Például ebben az esetben, amikor az ártatlan báb próbálkozott kinyitni a dobozt, a várt esemény a nyitott doboz,
amelyet a „jó” báb tett lehetővé.
Amennyiben a központi figura előzetesen negatív megítélést kapott,
akkor a várt kimenetel is negatív, így
elvárásunk akkor teljesül, ha a másik
báb nem segít neki. Természetesen ez
a gondolatmenet még rengeteg alátámasztást igényel, a fenti példák azonban arra mindenképp rávilágítanak,
hogy a kisbabák nemcsak tehetetlen
befogadói az információknak, hanem fejlődési szintjüknek megfelelően „igyekeznek” felmérni környezetüket, ezáltal pedig gyorsabban fejlődni, mint eddig gondolták.
Egy másik nagyon fontos szempont, hogy az ember szociális élőlény. Életbenmaradását és sikerességét nagyban befolyásolják a társakkal való interakciói. A szociális ingerekre való érzékenység azonban
szintén lehet előhuzalozott, legalábbis
erre mutatnak azok a vizsgálatok,

amikor babákat, kutyákat és (emberek által nevelt) farkasokat hasonlítottak össze abban a tekintetben,

ÉLET

hogy mennyire veszik figyelembe a
kísérletvezető tekintetének irányát
(mely segítette a jutalom megszerzését). Ebben a vizsgálatban a farkasok
alulmaradtak a másik két csoporthoz képest. Ez felveti a
kérdést, hogy mi tesz minket
érzékennyé a másik személy viselkedésére, érzelmeire. Ennek hátterében
lehet az észlelt érzelmipszichikai állapot kezdetben való sajátunkként
való megélése (megalapozva az empátiára való hajlamot). Amikor
megtanuljuk elkülöníteni, hogy melyik érzés és gondolat kihez tartozik,
valahol akkor kezdődhet az igazi elmeteória használata, ami eddigi ismereteink szerint az a jellemzőnk,
mely leginkább megkülönböztet bennünket más fajoktól.
SIMON JÚLIA
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A GYERMEKEK ÉS AZ ID

SEK FELÉ ÁRAMLÓ TRANSZFEREK

GENERÁCIÓS
GAZDASÁGTAN

K 109885
PUB-I 114496

Minden társadalom egyik legfontosabb feladata a gyermekek és az id sek eltartása; k ugyanis
nem termelnek, mégis fogyasztanak. Annak érdekében, hogy a függ

életszakaszban lev k

fogyasztását biztosítsák, az aktív korúaknak er forrásaik jelent s részét át kell csoportosítaniuk
az inaktívak számára. Valójában tehát a társadalomnak egy generációk közötti er forrás-átcsoportosítási rendszert kell m ködtetnie.
óléti társadalmakban az erőforrás-átcsoportosítás bonyolult, szövevényes rendszer,
amely különböző csatornákon
keresztül valósul meg: részt vesz
benne az állam és a háztartás is; illetve egyéb intézmények is közrejátszanak (pl. megtakarítások közvetítésével). Ráadásul az átcsoportosítás
tételei – attól függően, hogy a statisztikai gyakorlat hogyan veszi
számba őket – lehetnek láthatóak és
láthatatlanok is.

J

Láthatatlan tételek

A mai Magyarországon nagy szerepe van az államnak mind az idősek,
mind a gyermekek eltartásában;
gondoljunk itt például a nyugdíjakra, közegészségügyi ellátásra, családtámogatásokra vagy a közoktatásra.
Gál Róberttel és Szabó Endrével írt
közös tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy miként fest a generációk közötti erőforrás-átcsoportosítás intézményi összetétele. Eredményeink azt mutatják, hogy a
gyermekek eltartásában igen fontos
szerepe van a háztartásoknak (elsősorban a szülőknek) az állam közvetítésétől függetlenül. Az idősek eltartása azonban majdnem csak és kizárólag az állami csatornákon keresztül valósul meg; közvetlenül a
háztartások alig-alig vesznek részt
benne.
A gyermek eltartásában a háztartások közvetlen szerepe nemcsak azért
számottevő, mert a dolgozó életkorúak biztosítják az állam által nem
fedezett fogyasztást gyermekeik
számára, hanem azért is, mert a ház816
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tartásban végzett nem fizetett
szolgáltatások biztosításával (gondoskodással és egyéb házimunkával), nagy mennyiségű természetben
átadott jószágot és szolgáltatást is
nyújtanak a számukra. Ezek a statisztikai gyakorlat számára valójában láthatatlan tételek. Ezzel szemben egy átlagos idős eltartásában
maguk a háztartások nem vesznek
számottevően részt (legyenek azok
bár családtagok vagy egyéb személyek); sem közvetlen finanszírozással, sem egyéb gondoskodási szolgáltatással. Valójában tehát a gyermekek és az idősek eltartása a mai magyar társadalomban eltérő módon
intézményesült.
Elemzésünk egy új kutatási programot követ, melyet generációs gazdaságtannak vagy életpálya-finanszírozási kutatási programnak is nevezhetünk. Az új iskola egy több
mint 40 országot magába foglaló
kutatói hálózatra épül, melynek neve National Transfer Accounts, vagyis
Nemzeti Transzferszámlák projekt.
A kutatók életkorokra lebontva számítják ki a munkajövedelem, fogyasztás és megtakarítás volumenét;
illetve megbecslik, hogy a korosztályok között mekkora és milyen típusú transzfer áramlik, mekkora az átcsoportosítás. Teszik mindezt a különböző országok Nemzeti Számláinak figyelembevételével, mely az
egyes országok gazdasági tevékenységét összefoglaló makrogazdasági
statisztikai számlarendszer. A Nemzeti Számlákban a különböző intézmények között áramló tételeket korcsoportok között áramló tételekként
számolják ki, és megkülönböztetik a
kormányzat által lebonyolított közösségi transzfereket; a háztartásokon belüli és háztartások közötti
magántranszfereket, illetve a vagyon alapú átcsoportosításokat.
Id transzferek

Számításaik arra mutatnak rá, hogy
az európai országokban a gyermekek eltartása elsősorban háztartáson
belüli erőforrások átcsoportosításával
történik; az idősek ellátását pedig
főképp az állam közvetítésével
áramló transzferek biztosítják. Tanulmányunkban kiterjesztjük ezeket a becsléseket; és kimutatjuk,
hogy a gyermekekhez és az idősek-

hez áramló erőforrások felépítésének
különbsége még nagyobb, mint azt
eddig becsülték. Elemzésünkben
ugyanis nemcsak az adott év Nemzeti Számláiból kalkulált erőforrásátcsoportosításokat használjuk fel,
hanem ezekhez hozzáadjuk a háztartási munka (vagyis a háztartásban
végzett nem fizetett munka) becsült
értékeit is. A nem fizetett háztartási
munkaa termelésének és fogyasztásának, illetve a természetbeni szolgáltatások generációk közötti áramlásának számításai a KSH időmérlegvizsgálatára és az erre épült háztartási szatellit-számításra épülnek.
Az időmérleg-felvétel az emberek
időfelhasználását méri fel naplószerűen, minden egyes tevékenységüket külön rögzítve. Háztartási munkának számít minden olyan tevékenység, melyet egy harmadik személy is el tud végezni egy másik
ember számára, tehát például a
főzés, mosás, takarítás, gondviselés,
mesélés a gyermeknek stb. Ezek
alapján számoltuk ki a generációk
közötti úgynevezett időtranszfereket, vagyis annak mértékét, hogy
bizonyos korosztályok mennyit
foglalkoznak a többi korosztállyal.
Nemcsak percben mérjük az időtranszferek mértékét, hanem azt is
megbecsüljük, hogy az elvégzett
szolgáltatásokért mennyi pénzbeli
fizetség járna piaci feltételek
mellett. A kalkuláció arra is tekintettel van, hogy a nem szakemberek
által végzett munka kevésbé hatékony, ezért a piaci béreket lefelé
korrigáljuk.
ÉLET

Fontos körülmény, hogy a nem fizetett háztartási tevékenységeket alapvetően nem veszik számba a Nemzeti
Számlák jövedelemszámításánál;; valójában tehát láthatatlanok a statisztikai
gyakorlat számára. Az időtranszferek
bevonásával az látszik, hogy a magántranszfereknek sokkal nagyobb szerepük van a gyermekek felnevelésében,
mint azt eddig gondolták. Ráadásul
ezeknek egy tetemes része az előbbi
értelemben vett láthatatlan transzfer,
elsősorban a szülők természetbeni szolgáltatása gyermekeik felé. Az idősek eltartása ezzel szemben majdnem csak és
kizárólag az állam közvetítésével valósul meg, a statisztikai gyakorlat által is
mérhető és látható módon. Ők ugyanis
alig-alig kapnak láthatatlan transzfert.
Eltér gondoskodás

Ábránkon a három panel az egyes
korévekre jellemző, egy főre jutó
nettó átcsoportosítási tételeket –
vagyis transzfereket – mutatja forintban. Az A panel a kormányzat
által közvetített közösségi transzfereket mutatja be. Az idősek elsősorban nyugdíjak és egészségügyi szolgáltatások; a gyermekek a közoktatás és az egészségügyi szolgáltatások
formájában kapnak speciálisan nekik szóló közkiadásokat; de természetesen az általános közjavakhoz is
hozzájutnak. Látható, hogy az
idősek több, államilag közvetített
transzfert kapnak. A második panel
már a háztartásokhoz köthető erőforrás-juttatásokat, vagyis a magántranszfereket is tartalmazza. A gyermekek felnevelésében ezek a tételek
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Egy f re jutó nettó transzfer értéke forintban

körülbelül ugyanolyan
A
1 600 000
mértékben
járulnak
1 200 000
hozzá a költségekhez,
mint a kormányzat ál800 000
tal közvetített átcsoportosítások.. Az idő400 000
transzferek bevonásá0
val – a C panelen –
0
10 20
60 70 80
azonban jól látható,
-400 000
Kor
hogy a gyermekek fel-800 000
nevelésében a nem fizetett háztartási szolgál-1 200 000
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A generációk közötti er forrás-átcsoportosítás különböz
vizsgáljuk a jóléti
államokat
at e tekintet- csatornái Magyarországon, 2000-ben. (A transzferek egy f re
jutó forintértékek adott évi áron számolva.)
ben. A nemzedékek
(FORRÁS: GÁL, SZABÓ ÉS VARGHA, 2014)
közötti gazdasági kapcsolatok feltérképezése
igen fontos kérdés, nagymértékű pénzügyi stabilitása a fiatalabbakátcsoportosításról van ugyanis szó, nak átadott erőforrásokon múlik.
mely a nemzeti jövedelem tetemes A transzferek ismeretében, a
részét teszi ki. Fontos megismerni, jövőbeli demográfiai változások
hogy hol, mekkora az állami sze- figyelembevételével,, megbecsülrepvállalás és mekkora a háztartá- hető az átcsoportosítási rendszer
sok szerepe; nem lehet eltekinteni a fenntarthatóságának mértéke is. A
kutatás szakpolitikai vonatkozása- Nemzeti Transzferszámlák nemitól sem. Ugyanakkor az is straté- zetközi kutatóhálózata ezek mengiai kérdés, hogy mennyit és ho- tén a kérdések mentén folytatja togyan ruházunk be a jövő generáci- vábbi elemzéseit.
VARGHA LILI
óiba, mivel az államok hosszú távú
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Folytatás a 802. oldalról.
Balázs Endre geológus mindehhez
hozzátette, hogy „Kóborló Farkasnak” az életpályája következő állomásán, az OKGT vezető kőzetvizsgáló kutatójaként „egész Magyarország átment a kezén”, amikor hallatlan munkabírással elemezte a
kőolaj- és földgázkitermelés során a
fúrások alkalmával felszínre került
kőzetanyagot.
Piróth Eszter, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója Juhász
Árpádnak a TIT Természettudományi Stúdió vezetőjeként eltöltött éveit
mutatta be. Hangsúlyozta: ez volt az a
munkahely, ahol igazán kibontakoztathatta sokoldalúságát, kamatoztathatta sokakat lebilincselő egyéniségét.
Ekkor lett a Föld és Ég szerkesztőbizottsági tagja, ekkor kapcsolódott be
rendszeresen az Élet és Tudomány
munkájába. Pezsgő szellemi központot
varázsolt a Bocskai útra: legendás előadásokat szervezett a magyar Himalája-expedíciókról, onnan irányította a
TIT országjárás-vezető programját, s
a tudománynépszerűsítő körutakat.
Humánus vezető volt, aki minden
reggel magára öltötte fehér munkaköpenyét, s körbejárta a gondjára bízott
intézményt, de nem azért, mert ellenőrizni akarta a munkatársait, hanem
mert szeretett beszélgetni velük, adott
a véleményükre, az elképzeléseikre.
Gábris Gyula az általa vezetett
1987–88-as Magyar Tudományos
Afrika Expedíció munkáját idézte
fel. Juhász Árpád e komplex, a Teleki-expedíció centenáriumára szervezett hatalmas vállalkozás meghatározó egyénisége, három hónapon
át geológus szakértője volt. Nem ismert leküzdhetetlen akadályt: fizikai és szellemi energiájából a nála fiatalabb expedíciótagok bőven töltekezhettek.
Akárcsak olvasói, nézői, illetve – a
megemlékezésekben csak ritkábban
szereplő, pedig népszerűsítő munkájában szintén fontos szerepet betöltő
– rádióműsorainak a hallgatói is mindig úgy érezhetik: Juhász Árpád nem
egyszerűen tudást közvetít, nemcsak
lenyűgöz ismeretanyagával, hanem
rögtön hív, sarkall, mozgósít – a Föld
múltjának és jelenének a megismerésére, bolygó-hazánk védelmére.
GÓZON ÁKOS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Környezetbarát termékek
el nyben

Az utóbbi években, évtizedekben
megnőtt a környezetvédelem jelentősége, egyre inkább terjed a „zöld”
gondolkodás, és ezzel együtt minden eddiginél nagyobb figyelem irányul a környezetbarát termékekre is.
Mindenki tudja, hogy ha a hagyományos helyett környezetbarát terméket vásárol, akkor társadalmi
szempontból hasznos döntést hoz.
De ugyanilyen hasznos ez a lépés az
egyén mint fogyasztó számára is?
Hiszen az, hogy egy árucikk környezetbarát, „ökotermék”, és jót
tesz a bolygónak vagy a társadalomnak, még nem jelenti azt, hogy egy
hagyományos termékhez viszonyítva jobban betölti gyakorlati funkcióját. Vagy mégis?
Lehetséges, hogy azt a terméket, amelyen rajta van az
„öko” címke, jobb minőségűnek érzékeljük? Nos, ez
már lélektani kérdés, melyet az utóbbi időben többször
vizsgáltak is. Egy kísérletben például ugyanazt a kávét
egyszer ökokávéként, egyszer pedig hagyományos kávéként kóstoltatták meg a résztvevőkkel. Kiderült,
hogy ugyanaz a kávé sokkal jobban ízlett az embereknek, ha azt hitték róla, hogy környezetbarát termék.
Ezt a jelenséget nevezik „ökocímke-hatásnak”, és ma
már tudjuk, hogy eléggé általános, mert ugyanígy
megfigyelhető volt kenyér, banán, bor, chips és paradicsom kóstoltatásakor is.
Az ökocímke-hatás tehát gyakran megjelenik olyan
terméktulajdonságok esetében, amelyeknek észlelése
szubjektív, hiszen nem mérhető tárgyilagosan, hogy
mennyire ízletes egy csésze kávé vagy egy paradicsom.
Patrik Sörquist svéd kutató és három munkatársa azonban egy lépéssel továbbment, és feltette a kérdést: léteznek-e az ökocímke-hatásnak mérhető, objektív módon
észlelhető következményei is. Kísérletükben, melyről a
Journal of Environmental Psychology című lapban közöltek
beszámolót, a kutatók arra kértek 48 egyetemi hallgatót, hogy oldjanak meg olyan feladatokat, melyekben
színárnyalatokat kellett sorba rendezni egy adott elv szerint, például úgy, hogy az árnyalatok képezzenek fokozatos átmenetet a vörös és a sárga között. Az asztalon,
amelynél a diákok dolgoztak, egy lámpa állt, és erről a
kutatók az esetek felében hangsúlyosan közölték, hogy

Nevel apa (SZ CS ÉDUA RAJZA)

környezetbarát fényforrás, míg a többi esetben azt
mondták, ez egy egyszerű, hagyományos lámpa. A diákokat a feladatok elvégzése után megkérdezték, menynyire volt kellemes számukra ebben a fényben dolgozni,
és azt is megtudakolták, mennyire fontosak számukra a
környezetvédelmi kérdések.
Az ételkóstolási kísérletek ismeretében talán nem
meglepő, hogy azok, akik úgy tudták, környezetbarát
lámpa mellett dolgoztak, kellemesebbnek ítélték a
fényt, mint azok, akik ugyanazt a lámpát hagyományosnak hitték. Az azonban már különös, hogy azok,
akik az ökonak mondott lámpa mellett oldották meg a
feladatokat, sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, lényegesen kevesebb hibát követtek el a színárnyalatok
sorbarendezésekor. Ez a teljesítményjavulás főleg azoknál a résztvevőknél volt megfigyelhető, akiknek a számára fontos volt az önzetlen környezetvédelem, vagyis akiket általában az aggasztott, hogy a környezet károsodása másoknak – például a családjuknak – a számára negatív következményekkel járhat. Az ilyen gondolkodású személyek gyakran idealizálják a környezetbarát termékeket és nagyon szeretnék azt hinni, hogy
ezek jobbak, mint a hagyományosak, mivel ez nagyban segítené szélesebb körben való elterjedésüket. Ez a
pozitív várakozás, az ökotermékek jobb minőségébe
vetett elszánt hit pedig „szellemi placebóként” hat,
mely ténylegesen megnövelheti az ember teljesítőképességét.
M ANNHARDT ANDRÁS
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DRAGUIGNANI
OPERETT RAB
A trianoni békediktátum okozta trauma sokáig éreztette hatását a
magyar–francia kapcsolatokban. Az els

világháborút lezáró,

Magyarországot sújtó békeszerz dés következtében hazánk elvesztette területének kétharmadát és lakosságának több mint felét. A magyar közvélemény egyértelm en Franciaországot, és különösen Clemenceau-t tette felel ssé mindezért, s csak nagyon csekély
számban voltak azok, akik szerint Magyarország I. világháború el tti politikája is közrejátszhatott a
megalázó új status quo létrejöttében. Nehéz dolguk volt azoknak, akik ezután a magyar–francia kulturális kapcsolatok javításán dolgoztak volna.

A

z 1925-ben indult Magyar
Rádió műsorpolitikájában a
magyarok tudatában akkor
még élénken meglévő, a franciákkal
szembeni „kölcsönös gyanakvás” volt
uralkodó éveken át, ami abban nyilvánult meg, hogy nem vagy csak alig
hangzott el a budapesti stúdióból
francia vonatkozású összeállítás, szemelvény, irodalmi mű vagy bármilyen Franciaországgal kapcsolatos
műsoranyag. De nem csak nálunk
volt ez így!
Az 1920-30-as években a franciák
szemében Magyarország holmi „keleti
barbár államként” szerepelt. Nagyon
keveset tudtak rólunk, még Liszt Ferencről is azt hitték, hogy német. Nem
is próbáltak megismerni minket, és
szinte alig volt valamiféle kulturális
kapcsolat a két ország között. Kosztolányit és Karinthyt, akik egyébként
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nagy franciabarátok voltak, érzékenyen érintette, hogy írásaikat nem fordítják le francia nyelvre. Mint ahogy
másokét sem! Nincsenek
ebben az időben kölcsönös ösztöndíjak, nem
működnek sem a kulturális, sem a kormányközi-pol itikai
kapcsolatok.
Mindezek ellenére
természetesen a magyar értelmiség egy
szűk rétege, leginkább a
fiatal művészek felfedezték maguknak Franciaországot, főleg a
francia fővárost, s töb-
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ben közülük Párizsban telepedtek le.
Ugyanakkor ebben az időben franciák
egyáltalán nem vagy szinte alig éltek
Budapesten. Még a diplomaták is roszszul érezték magukat Pesten, és időről-időre be is számoltak erről.
Mindezt látva, hogyan is találhatnánk bármit a rádióműsorokban,
ami szembe menne az említett és
még éveken át meglévő „kölcsönös
gyanakvás” okozta jelenséggel!
Az idén 90 éves Magyar Rádió első
elnöke Kozma Miklós volt, aki a már
bevált német–olasz tengely helyett a
francia–angol és svájci vonalat kívánta erősíteni. Kozma nagyon hamar
beléptette a Magyar Rádiót az EBU
(European Broadcasting Union)

Az emléktábla (MARGITTAI GÁBOR FELVÉTELE)

elődjének számító Európai Nemzetközi Rádió Unióba. Kozma Miklós helyettese Szőts Ernő lett, aki remekül
beszélt franciául és kiváló hozzáértéssel képviselte a budapesti stúdiót a
nemzetközi rádióuniós kongresszusokon, szakmai konferenciákon és üléseken. Akkoriban a Magyar Rádió
szpíkerei (mai szóhasználattal: bemondói) a műsorok címeit németül,
angolul és franciául is elmondták.
Hamar beindultak a nyelvleckék is,
amelyek keretében angol, francia, német és olasz nyelvet tanulhatott az érdeklődő. Sőt, később ezeken a nyelveken – így franciául is – a Havi szemle
című műsorban különböző témákban
hallhatott előadást a magyar és külföldi rádióhallgató.
Ha kismértékben is, de ezek a rádió
műsorpolitikájában alkalmazott kezdeti „gesztusok”, azaz a francia vonatkozású műsorok fokozatos megjelenése elősegítették a két nemzet közeledését, és a magyar–francia kapcsolatok
normalizálódásának elindulását jelentették. Szőts Ernő azt írta például,
hogy a műsorstruktúra megállapításánál figyelembe kell venni a hallgatóság heterogén voltát, de előnyben kell
részesíteni a valódi kultúrát és zenét.
Valódi kultúrát jelentettek egyebek között az úgynevezett rádióelőadások,
amelyeket általában magyarul adtak le,
de bizonyos esetekben akár más nyelveken, így franciául is.
Így tett 1931-ben báró Wimpffen Iván
is, aki „La pénétration de l’esprit francais
en Hongrie” , vagyis A francia szellem
magyarországi hatása címmel tartott

francia nyelvű előadást a rádióban. Báró Wimpffen Iván (1903–1990) diplomata volt, több francia nyelvű előadást
is tartott a rádióban, de talán ez volt a
legemlékezetesebb. Egyebek mellett
szólt Kisfaludy Sándorról, a magyar líra
egyik kiváló alakjáról, aki különös módon került kapcsolatba Franciaországgal és a francia nyelvvel.
A Bécsben felnövő Kisfaludy különösen kedvelte a veszélyes helyzeteket.
Nem csoda, ha a napóleoni háborúk
során francia fogságba esett. Provence-ban egy Draguignan nevű városban töltött jó néhány hónapot, de
nem valamelyik börtön zárkájában. A
franciák a becsületszó – miszerint nem
szöknek meg – esküjére kötelezett
tiszteket engedték szabadon mozogni a számukra kijelölt városban. Ez
történt Kisfaludyval is, aki olyan jó
helyre került, hogy megérintette
még a Múzsa lelke is, egy francia
kisasszony, Carolin d’Esclapon személyében. Ez a hölgy tanította meg
a költőt a francia nyelv szépségeire.
Szerelmes dalainak jó része ott született, miközben Petrarcát olvasott szíve hölgyével közösen. Petrarca szonettjei adták az ihletet neki egy önálló magyar verses szerkezet megteremtéséhez, amelyet azóta is
Himfy-strófaként emlegetnek. Kisfaludy és Carolin kisasszony románcát máig emléktábla őrzi a draguignani
ház falán.
Ezt a történetet mesélte el 1931-ben a
budapesti rádióban franciául Wimpffen
báró. Ezt az előadást továbbította a lakihegyi antenna 550 méteres hullámÉLET

hosszon és csodák-csodájára Provenceban ezt a műsort hallgatta a draguignani
főkönyvtáros, Edmond Poupé is.
Hogy honnan tudjuk mindezt? Magától a főkönyvtárostól, aki rögtön levelet írt a Magyar Rádió igazgatójának. Részlet a levélből:
„Tisztelt Igazgató Úr!
Nagyon lekötelezne, ha ezt a levelet kézbesítené annak az Úrnak, aki tegnap este
előadást tartott a Magyar Rádióban. A nevét sajnos nem hallottam, mert egy sürgönyleadás zavarta meg a vételt. Ez különben,
különösen a késő esti órákban nagyon gyakori nálunk Dél-Franciaországban. Igen
nagy érdeklődéssel hallgattam az előadást,
valamint minden Budapestről szóló idegen
nyelvű előadást, mert ezek mindig azt az
elérhetetlen vágyat ébresztik bennem, hogy
meglátogathassam Budapestet. Gyönyörű
lehetett az Önök városa a Szt. Imre ünnepségek alkalmával. De Isten tudja, mikor sikerül nekem oda eljutni!”
Később kifejti, hogy az előadás
nyomán megtalálta a városban azt a
fogadalmi dokumentumot, amelyben a milánói osztrák vár francia
fogságba esett, Draguignanban raboskodó tisztjei, így Kisfaludy is,
megfogadják, hogy nem fognak
fegyvert többé Franciaország ellen.
Ezt a dokumentumot elküldte
Poupé úr Kozma Miklósnak és ennek nyomán a Rádió is nyomába
eredt a történetnek.
Kiderült, hogy Kisfaludyn kívül még
egy másik magyar is tartózkodott
Draguignanban, Vízkelety Zsigmond,
aki régi fegyvertársa volt a költőnek,
Bécsben is együtt szolgáltak. Előbb Milánóba, az első helyőrségi ezredbe kerültek, majd innen operett rabként tovább Draguignanba. Vízkeleti nyomát
később elveszítjük, de Kisfaludy azóta is
a magyar líra egén tündököl. Bár a szerelem nem tartott sokáig, mégis egy kicsit Carolin Esclapon kisasszonynak is
köszönhetjük a híres Himfy-strófákat.
Ez a történet abban segítette a korabeli rádióhallgatót, hogy – egy magyar rádióműsor és egy francia
főkönyvtáros szerencsés találkozása
révén – a Kisfaludyról addig kialakult kép árnyaltabb, pontosabb lehessen. Ráadásul egy olyan korban,
amelyben minden kis morzsának
örülni kellett, amely egy kicsit is a
francia–magyar kultúrkapcsolatok
erősítését szolgálta.
PÁSZTOR ZOLTÁN
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

I. helyezett:
Dr. Oláh Tamás

E

gy fa terebélyesedése illusztrálja, miként gyűltek a Debreceni Egyetem polgárainak képei a saját, AZ ERDŐ NEKEM címmel meghirdetett fotópályázatuk felhívására. A vallomások az áhítatos széttekintéstől a játékos kukucskálásig széles spektrumon terültek. Érzelmek megnyilvánulása a tudomány fellegvárában; ennek irodalomtörténeti
hagyománya van Debrecenben.
Az indító ötletet az egyik főszervezőnek –
Felszeghy Szabolcsnak – a téli erdőpusztulással
történt szembetalálkozása adta, de a képek
túlléptek a katasztrófán, mint ahogy az erdő is tudja a módját, hogyan építse újjá
önmagát.
H. J.
A kiállítást akár az egyetemi polgárság egyfajta tömeggy lésének is tekinthetjük (a tárlat megnyitása a valóságban is az volt). Az egész az univerzitás autonóm
demokratizmusának szép megnyilvánulása, amelyet
f ként az érdekl dés és az ügyszeretet mozgatott, ám
a DE ÁOK és számtalan önzetlen szponzor is támogatott.
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II. helyezett:
Csider Ibolya

III. helyezett:
Kertész Balázs

SZABÁLYOK

Felszeghy Szabolcs:
A megindító
találkozás

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
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Épp hogy elkezd dött a csillagászati nyár,

JÚLIUS

a nappalok máris rövidülnek, azonban ez
egyel re még alig észrevehet . A
hónap során körülbelül egy órával n
az éjszakák hossza. Nézzük, milyennek látjuk az eget július 15-én 21
órakor, a kora esti szürkületben!
ugat felé nézel dve a jellegzetes alakú
Oroszlán csillagképet találjuk, legfényesebb csillaga a Regulusz. A hónap során a két
legfényesebb bolygó, a Vénusz és a Jupiter is itt
tartózkodik, szép asztrofotó témát kínálva az eget is
célba vev fényképészeknek. Kissé északabbra fordítva tekintetünket, a látóhatár felett nem sokkal a Hiúz
és Zsiráf csillagképek, magasabbra pedig a Nagy Medve
(Nagy Göncöl) és Kis Medve (Kis Göncöl) csillagképek
helyezkednek el. Déli irányban a Sz z, a Mérleg és a Skorpió
követik egymást az állatövben. A Szaturnusz idei láthatósága
az alacsony állása miatt nem túl ideális, ennek ellenére már kis
távcs vel is érdemes felkeresni, a gy r re való rálátás szöge
igen nagy, így azt könnyen felfedezhetjük. Fejünk felett a Sárkány,
Herkules, Északi Korona és az Ökörhajcsár csillagképek 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. Délkeletre a halvány csillagok alkotta Kígyótartó
és Pajzs pislákolnak. Északabbra a Cefeusz, a Kassziopeia és a
Gyík csillagképek kereshet ek a Tejút sávjában.

NY

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

A Hold, a Vénusz és a Jupiter gyüttállása 2015. július 18-án

A Marsról készített els közelkép

A bolygók közül a Merkúr a hónap elején másfél
órával kel a Nap el tt, a keleti ég alján kereshet
napkelte el tt. Láthatósága lassan romlik, 15-én
már csak egy órával kel korábban, és lassan
elvész a Nap fényében. 23-án van fels együttállásban a Nappal. 31-én már megkísérelhet nap-

Ny
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nyugta után felkeresni a horizont közelében, de csak fél órával 10 wattos adójával egy képet 8 óra alatt továbbított a Föld felé,
nyugszik a Nap után, láthatósága nagyon rossz. A Vénusz fénye- el ször mutatva meg a bolygó sivár és kráterekkel szabdalt,
sen ragyog az esti nyugati égen, de láthatósága rohamosan rom- jobbára erodált felszínét. Az emberiség ekkor szembesülhetett
lik. A hónap elején még két órával a Nap után nyugszik, a hónap meggy z en azzal, hogy nincsenek marsi csatornák, a légkör
végén már csak húsz perccel kés bb. Fényessége -4,6 magni- igen ritka és meglehet sen száraz, nem létezik marsi civilizáció,
túdó körüli. A Mars az Ikrek csillagképben jár, a hónap végén és a bolygó összességében jóval barátságtalanabb világ, mint
már kereshet napkelte el tt a keleti látóhatár közelében, látha- korábban esetleg remélni lehetett. A képek a nagy távolság és a
tósága gyorsan javul. Fényessége 1,6 magnitúdó. A Jupiter az kis teljesítmény adóberendezés miatt nem voltak teljesen tiszOroszlán csillagképben tartózkoták. Az adóvev berendezés a földi
dik, az esti nyugati égbolt felt parancsokat vette, az adó pedig a
n égiteste, kés este nyugszik.
kutatási eredményeket továbbította.
Fényessége -1,8 magnitúdó. A
A képek intenzitásskálája például
Szaturnusz hátráló mozgást
nem volt megfelel en kalibrálva, az
végez a Mérleg csillagképanalóg jeltovábbítás során is tovább
ben, az éjszaka els felében
romlott azok min sége. Ezeket a
látható, éjfél után nyugszik.
problémákat többéves utómunkával
Fényessége 0,3 magnitúdó.
sikerült nagyjából kezelni, de a megAz Uránusz éjfél körül kel,
figyelések jelent ségét jól mutatja,
az éjszaka második felében
hogy a Meriner-4 képeit még 35
látható, a Neptunusz a kés
évvel a küldetés után is felhasználesti órákban kel, az éjszaka
ták csillagászati szakcikkekben!
nagy részében megfigyelhet
Szívet melenget en különös – bár
a Vízönt csillagképben.
talán nem teljesen véletlen –, hogy
Az égbolton még jó néhány halaz amerikai New Horizons- rszonda
ványabb csillagokból álló, kevésnapra pontosan (!) 50 évvel a
bé jellegzetes csillagképet látha- A Mariner-4 felvétele a Mars kráterekkel borított felszínér l
Mariner-4 történelmi marslátogatása

Az els , Marsot megközelít bolygóközi rszonda, a Mariner-4

tunk, ezek megtalálásához azonban már csillagtérképre és egy
kis türelemre lesz szükségünk.
Július 18-án szinte megismétl dik a múlt hónapban látott szép
együttállás, csak a Hold, a Jupiter és a Vénusz egymáshoz, illetve
a Reguluszhoz viszonyított elhelyezkedése lesz más. Mivel ekkor
már sokkal közelebb lesznek a Naphoz, az égi négyest alacsonyabban, a szürkületben kell keresnünk. Megpillantásuk nem fog
gondot okozni így sem, a szabad szemes látvány szinte teljesen
biztosnak ígérkezik, kézi látcs vel azonban kétségtelenül láthatjuk majd mind a négy égitestet.
A Mariner-sorozat tagjai az els amerikai bolygókutató program rszondái voltak. Az reszközöket a NASA Jet Propulsion
Laboratóriumában fejlesztették ki. Minden indításhoz két rszonda állt készenlétben, az els próbálkozás sikertelensége esetére.
A Mariner-4 1964. november 28-án indult a floridai Cape Canaveral
rközpontból, és éppen 50 évvel ezel tt, 1965. július 14-én közelítette meg a Marsot. A fényképezést 13 300 km távolságban kezdte meg, legnagyobb közelsége 9 800 km volt. Mintegy fél perc
alatt 21 felvételt készített a fedélzetén elhelyezett tévékamerával.

A New Horizons- rszonda fantáziarajza

után, 2015. július 14-én repül el els ként a mindeddig ismeretlenségbe burkolózó Plútó mellett. A New Horizons-t 2006. január
19-én indították az Atlas-5 hordozórakétával. Érdekesség, hogy
az rszonda indításakor célpontja még egy bolygó volt, odaérkezésekor viszont már „csak” egy törpebolygóval találja szembe
magát. Izgalmas napok várnak tehát ránk, a New Horizons
képein keresztül els ízben pillanthatjuk meg ennek a közkedvelt égitestnek a felszínét, különös holdrendszerét, esetleges
gy r jét. Az rszonda nem áll Plútó körüli pályára, hanem
csak elrepül a törpebolygó mellett, és amennyiben a küldetés
sikeres és a szonda m köd képes, elképzelhet a Kuiper-öv
egy vagy két égitestének meglátogatása is, miel tt elhagyná a
Naprendszert.

L őrincz Henrik
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Életnyomokat rizhet
a marsi üveg?

merikai kutatók nagy mennyiségű
A
üveglerakódások jeleit fedezték fel a
Marson, amelyek a bolygónak ütköző
meteoritok becsapódásakor alakulhattak ki és szóródhattak szét a bolygó felszínén. Hasonló módon keletkezett –
Az egyik marsi kráter (Alga), amelyben nagy
mennyiség impakt üveg nyomára bukkantak
az MRO CRISM-spektrométerének adataiban.
A képen zölddel színezett területeken üveg,
a kéknél piroxén, a vörösnél olivin a f
összetev . (KÉP: NASA/JPL-CALTECH/JHUAPL/
UNIVERSITY OF ARIZONA)

impakt üvegnek vagy impaktitnak nevezett – kőzetek a Földön
is megtalálhatók, és az utóbbi
évtizedekben több kutatás is bizonyította, hogy olykor ősi életnyomokat is őriznek: ez alapozza
meg azokat a reményeket, miszerint hasonló jeleket a marsi
üvegben is érdemes keresni.
Az egyik ilyen, földi életnyomokat felfedező kutatás során,
amelyet a Brown Egyetem geológusa, Peter Schultz vezetett,
szerves molekulákat, sőt növényi maradványokat is kimutattak több millió
éves argentinai impaktitmintákban.

A képen fehér körrel jelzett terület a
következ marsjáró egyik lehetséges
leszállási helye. T le nem messze, jobbra
található a kék színezés Hargraves-kráter,
amelyben nagyobb mennyiség impakt
üveget mutattak ki. (KÉP: NASA/JPL-CALTECH/
ARIZONA STATE UNIVERSITY)

„Ennek ismeretében kezdtünk bele mostani
vizsgálatainkba, melynek során impakt üveg
jeleit kerestük a Mars felszínén” – nyilatkozta Kevin Cannon, a Brown Egyetem
doktorandusza, akinek munkatársával,
Jack Mustard geológus- és bolygókutató
professzorral most sikerült több régi, de
jól megőrződött marsi becsapódási kráterben kiterjedt üveglerakódásokat kimutatni. Eredményeikről a Geology-ban
számoltak be.
A jelek kiszűrése – mivel csak távérzékelésre, a Mars körül keringő szondák
spektrográfjainak megfigyeléseire táBronzkori Aranyút

rit régészek ősi aranykereskedelB
mi útvonal létezésének bizonyítékaira bukkantak, amelyek arra
utalnak, hogy az itt élők már a korai

bronzkorban (Kr. e. 2500 körül)
élénk kereskedelmet folytattak a
mai Egyesült Királyság és Írország
között, amelyben az arany is fontos
szerephez juthatott.
A Southamptoni és Bristoli Egyetem kutatói az Írországban
fellelt legrégebbi aranytárgyak egy gyűjteményét
vizsgálták át egy új elemzési eljárással, s kémiai
összetételük alapján arra
a meglepő eredményre jutottak, hogy azok anyaga
túlnyomó részben nem a
közelből, hanem távolabbi
brit területekről, nagy valószínűséggel Cornwallból
származik.
Standish aranyat mos
egy írországi folyóban
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Bronkori arany
nyaklánc és -érmék

A kutatást vezető Chris Standish
régész szerint a felfedezés azért különösen meglepő, mert Írországban
is bőségesen találhatók könnyen kitermelhető, gazdag aranylelőhelyek.

maszkodhattak – nem volt egyszerű feladat. A Mars felszínén található kőzetek
és ásványok azonosítása ugyanis többségében csak közvetve, az általuk visszavert fény színképelemzésével lehetséges
(eltekintve a marsjárók által gyűjtött, de
ehhez képest csak szórványosnak tekinthető anyagmintáktól). Az impakt üvegnek azonban nincsenek éles, könnyen
azonosítható karakterisztikus színképvonalai, széles sávjaik egybemosódnak a
velük keveredő más ásványokéval.
Ezért Cannon előzetes laboratóriumi
kísérletekben különféle, a Marson már
kimutatott ásványokat porrá zúzva
kályhában megolvasztott, és a keletkezett üveg spektrumában keresett
jellegzetes, jól azonosítható színképvonalakat. Erre alapozva kidolgozott egy
algoritmust, amellyel a NASA Mars
körül keringő Mars Reconnaissance
Orbiter (MRO) szondájának CRISMspektrométerével felvett adatokból sikerült kiszűrni az üvegre utaló jeleket
számos marsi becsapódási kráterben.
Mustard és Cannon cikkükben
konkrét célpontot is megjelölnek, ahol
véleményük szerint egy következő
marsjárónak érdemes lenne mintát
vennie. Ez a Hargraves nevű kráter,
amely a Nili Fossae nevű régió közelében található, s a következő, 2020as expedíció egyik lehetséges landolási
helye. A krátert éppen azért jelölték ki,
mert számos egyéb jel is arra mutat,
hogy ott korábban, a Mars egy nedvesebb időszakában létezhetett élet.
(ScienceDaily)
„Valószínűtlen, hogy az akkoriban
itt élők ne ismerték volna az arany kinyerésének módját, hiszen nagy menynyiségben termeltek ki egyéb fémeket
– mondta Standish. – Inkább az feltételezhető, hogy az idegen, ’exotikus’
eredet növelte a belőlük készült tárgyak
értékét, s ezért használták szívesen az
aranyművesek.”
A kutatók az Ír Nemzeti Múzeum
korai bronzkori gyűjteményének 50
darabjából (főként ékszerekből) vett
mintákat elemeztek lézerablációs
tömegspektrométerrel, s a bennük kimutatható ólomizotópok
gyakoriságeloszlását vetették egybe
a környékbeli, illetve angliai lelőhelyekről származó aranymintákéval.
Ebből jutottak arra a következtetésre, hogy az arany nagy része valószínűleg Cornwallból érkezhetett.
(Science-News)

Légszennyez részecskék
és gyermekkori autizmus

levegőszennyezés és a gyerekkoA
ri autizmus közötti lehetséges
összefüggésről több cikk is megjelent az utóbbi néhány évben. Most
egy újabb kutatás alátámasztani látszik az eddigi elméleteket.

Ha az anya a terhesség alatt és
a gyermeke életének első két évében olyan helyen él, ahol jelentős
finom szemcsés levegőszennyezés
fordul elő, akkor a gyermekeknél megnő az úgynevezett ASDbetegség (autism spectrum disorder,
vagyis autizmus spektrum betegség) kialakulásának kockázata.
Minden hatvannyolcadik gyerek
lehet beteg – állapították meg a
Pittsburghi Egyetem Egészségtudományi Intézetének kutatói,
akik délnyugatpennsylvaniai gyerekeken végeztek
vizsgálatokat.

„Az ASD élethoszszig tartó állapot,
amely nem gyógyítható és alig kezelhető, és
azért, hogy enyhíteni
tudjuk a betegséget,
sürgősen szükség van
a különböző rizikófaktorok, például a környezetszennyezés
meghatározására – jelentette ki Evelyn
Talbot egyetemi tanár, a Pittsburghi
Egyetem Egészségtudományi Intézetének epidemiológusa, a tanulmány
vezető szerzője. – Vizsgálataink arra
utalnak, hogy a finom szemcsés levegőszennyezés és a betegség között van kapcsolat, de az ok-okozati összefüggést még
nem bizonyítottuk. További vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy megismerjük
azokat a biológiai folyamatokat, amelyeknek ebben szerepük lehet.”
Talbot és munkatársai délnyugat-pennsylvaniai megyékben élő,
ASD-betegségben szenvedő gyereket nevelő családoknál végeztek
vizsgálatokat, és kontrollként olyan
családokat kerestek fel, ahol nincs
autizmusban szenvedő gyerek. Az
esettanulmányok során a családoktól részletes tájékoztatást kértek arról, hogy az anya hol élt korábban,
a terhesség alatt és az utána következő években. Ezek segítségével becsülték meg az úgynevezett PM2.5
típusú levegőszennyező anyagoknak
történt kitettséget.
ÉLET

A PM2.5 elnevezés olyan szenynyező anyagot fed, amelyek a levegőben találhatók és kevesebb mint
2,5 mikrométer az átmérőjük vagy
az átlagos szélességük kevesebb mint
az emberi haj egyharmincad része.
Ilyen apró szemcséket a por, a piszok, a korom és a füst tartalmaz.
Ezek a szennyezők általában a levegőben találhatók, kis méretük miatt
mélyen behatolnak a tüdőbe és bejutnak a véráramba. Az Amerikai
Tüdőgyógyász Szövetség adatai szerint az Egyesült Államok területeinek rangsorában Délnyugat-Pennsylvania a PM2.5 szempontjából a
legszennyezettebb régiók közé tartozik.
„Ez bizonyíték lehet arra, hogy a
szennyezett, rossz minőségű pittsburghi
levegő és az egészségügyi problémák között összefüggés van, beleértve a gyereke-

inket megbetegítő autizmust és az asztmát – mondta Grant Oliphant, a kutatást támogató Heinz Endowments
Alapítvány elnöke. – Miközben elismerjük, hogy további vizsgálatokra van
szükség, nem szabad elfeledkezni a levegő minőségének javításáról.”
Az ASD-betegség idegi-fejlődési rendellenesség, kommunikációs
zavarral és a szociális kapcsolatok
nehézségével. Ezek a tünetek tipikusan a korai gyermekkorban
válnak nyilvánvalóvá. Az ASDbetegségekről szóló beszámolók
szerint a betegség nyolcszorosára
emelkedett az utolsó két évtizedben. A korábbi tanulmányok elsősorban a diagnosztikus eljárások
fejlődésének és a nagyobb társadalmi tudatosságnak tulajdonították a
betegek számának növekedését, ám
ez nem adott kielégítő magyarázatot a betegség gyakoribb előfordulására. Mai ismereteink alapján a
kutatók úgy gondolják, hogy mind
a genetikai, mind a környezeti faktorok felelősek a jelenségért.
(Environmental News Network)
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Nepáli hópárduc
GPS-jeladóval

örülbelül egy hónappal a himalájai
K
országot sújtó pusztító földrengés
után nepáli természetvédők bejelen-

tették: sikerült nyakörvet tenniük
egy hópárducra a Kancsendzönga, a
világ harmadik legmagasabb
hegyének területén. A körülbelül ötéves és 41 kilogrammos
felnőtt hím hópárducot a Kancsendzönga Természetvédelmi
Területen (Kangchenjunga
Conservation Area) található Yangma falu közelében
fogták be, majd az utóbbi hetekben, miután rátették a GPSjeladóval ellátott nyakörvet,
visszaengedték a vadonba. A
műholdas nyakörv segítségével
szerzett információk felhasználásával a természetvédők be
tudják azonosítani e rejtőzködő faj
kritikus élőhelyeit, valamint nyomon
tudják követni az állatokat a határokon túl, Indiában és Kínában is.
„Nepál büszkén mondhatja, hogy
élen jár a tudományos erőfeszítések
terén, amelyek a világ egyik legrejtőzködőbb állatfajának alaposabb megMadárparadicsom
Somogyfajszon

niós forrásból éledtek újjá a vízjárta
U
területek a fekete gólya, a rétisas és
a vidra hazájában: Belső- Somogyban.

A fejlesztések során a vízparti élőhe-
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ismerését célozzák” – közölte Tika
Ram Adhikari, az Erdészeti és
Talajvédelmi Minisztérium nemzeti parkokkal és a vadvilág megőrzésével foglalkozó osztályának
(Department of National Parks and
Wildlife Conservation) főigazgatója. „Az a tény, hogy ezekben az orszá-

(NEYRET BENASTAR FELVÉTELE)

got sújtó vészterhes időkben sikerült a
2013-as esethez hasonlóan másodszor
is nyakörvet tennünk egy hópárducra,
azt mutatja, hogy a kormány és Nepál
népe is elkötelezetten kiáll a természetvédelem mellett.”
Az expedíciót Nepál kormánya vezette, együttműködve a WWF-fel, a
lyek változékonyságának növelése, a
táplálékforrások bővítése által a rétisas
és feketególya-fiókák túlélési esélye javult, a vidrapopulációk megerősödtek,
a tájidegen fafajok visszaszorításával,
az aranyvessző rendszeres kaszálásával
a legelő eredeti vegetációja megerősö-
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National Trusttal, a Kancsendzönga
Természetvédelmi Területi Programmal, a Kancsendzönga Természetvédelmi Terület Igazgatótanácsával, valamint a helyi Hópárducok
Védelmi Bizottságának (Snow
Leopard Conservation Committee)
kutatóival. Utóbbiak különösen
sok segítséget nyújtottak a
hópárducok élőhelyeinek azonosításához, illetve a helyi logisztika lebonyolításához. A
Kancsendzönga Természetvédelmi Területen – mely Nepál egyik legszegényebb és
legnehezebben megközelíthető vidéke – folyó hópárducvédelmi tevékenység célja a
faj egyedeinek és vadászterületüknek a megfigyelése
kamerák segítségével, helyi
kutatókkal és a hópárduc-védelmi bizottságokkal együttműködve. Ugyanitt populációgenetikai kutatások is folynak a hópárduc
ürülékének DNS-vizsgálatával;
valamint a háziállat-állománybizállat-állománybiz-állománybizállománybiztosítási rendszerének kiépítése az
emberek és a hópárducok közötti
konfliktusok csökkentésére.
(WWF)
dött, ugyanakkor a fáslegelő idős tölgyeinek az újulata is fejlődésnek indult.
A 444 millió forintos beruházás
során a Somogyfajsztól Csokonyavisontáig húzódó 6 tavas területen
megerősítették az évtizedek óta elhanyagolt töltéseket, felújították a
megfelelő vízszint tartásához nélkülözhetetlen zsilipeket, átereszeket. A
mintegy 175 hektárt érintő projekt
keretében az eddig szárazon álló teleltető- és nevelőtavak újra megteltek
vízzel. Somogyfajszon elkészültek a
„Fekete gólya etető tavak”. „Kanalasgém
vizes élőhelyek” fantázianéven új, 6
egységből álló időszakos és állandó
vízborítottságú tavacskákat alakítottak ki, amelyeket 2015 tavaszán
már birtokba is vettek a madarak. A
beruházás nemcsak természetvédelmi, hanem turisztikai szempontból is
nagyon hasznos – jó példaként szolgál az ember és a természet közötti
harmonikus együttélésre. Javulnak
az itt élő állatok és növények életkörülményei, a táj pedig visszakapja azt
a természetességet, amely korábban
oly jellemzője volt e térségnek.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadó gondozásában jelent meg Peter Haggett Geográfia
cím monumentális munkája, amely – mint alcíme is vallja – egy globális
szintézis. Ebb l kérünk négy alcímet. A megoldást beküld k között a
kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2015. július 7-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22.
számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek
bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve született Nobel-díjas
kémikus nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Mosogató, fürd kád tartozéka. 5. Palackdugó anyaga. 10. Eredményesen végz dik. 12. Budapesti egyesített bérlet (a
tömegközlekedésben), röv. 13. A koordináta-rendszer kezd pontja.
14. Somogyi gyógyfürd helyr l való. 16. E napon. 17. Szántóeszköz.
19. Olajipari márka. 20. Évek ...; hosszú ideje. 22. Rendszeresen
juttatott pénzsegély. 24. Görög-keleti pap. 26. Szamócalekvár. 27.
Hivatali helyiség. 29. Infinitivus (f névi igenév), röv. 30. Norvég és
francia autók jelzése. 32. Kivívó. 33. Középen leér! 34. Bír, képes.
36. Ág, németül. 37. Ukrajna NOB-jele. 38. Szerzés lopva. 40. Magyar
svezér.
FÜGG LEGES: 1. Az egyik alcím. 2. Könnyezve búcsúztató. 3. ...
másnak vermet ás, maga esik bele (közmondás). 4. Kossuth-díjas
b g m vész, dzsesszmuzsikus (Aladár, 1939–2006). 5. Püré fele!
6. ... baba; keleti mesealak. 7. Híres hazai rizling. 8. A másik alcím.
9. A harmadk alcím. 11. Ravaszdi állat. 15. ... Hackman; kétszeres

Oscar-díjas amerikai színész. 18. H vágyakozás. 21. Az egyik
szül , becézve. 23. A negyedik alcím. 25. Francia területmérték;
ár. 28. E nyelvet beszélik Rómában. 31. Töltött cukorka. 35. A cs
zöngés párja. 37. Ulan-...; a burját f város. 39. Dolgozik a kertben.
41. Fél pont!
A 23. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: NE ROMBOLD
LE, AMIT MEG NEM ALKOTHATSZ. Georg Klein: Szilárd Leó tízparancsolata cím esszékötetét (Corvina Kiadó) nyerte: Balogh Istvánné
(Nézsa), Gentischer Gábor (Siófok), Haffner Rudolfné (Budapest),
Kovács Tibor (Gödöll ) és Tancau Milán András (Piliscsaba). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2015. augusztus 14.

27. számu
nktól
indul IQ-to
rna
fejtör nk
új, nyári
sorozata

Jelentkezés határideje: 2015. július 13.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Érzelmes plakátok
A viharos XX. század
egyik legviharosabb évtizedének kérdéseit teszi fel
a Magyar Nemzeti Múzeum Elsodort világ / Plakát-álmok 1910–1920 című kiállítása.
A Nemzeti Múzeum a saját, 45 000 darabra tehető plakátgyűjteményének nagyrészt még soha ki nem állított darabjaiból, 147 darab eredeti, litografált plakátból állította össze kiállítási anyagát és helyezte egy érzelmeket előhívó és attraktív
látványvilágba, sok-sok máig választ kereső kérdést felkínálva. Az Osztrák–Magyar
Monarchia utolsó évtizedének színes plakáttermése bemutatja a háború
előtti évek mindennapjait, a harcterek valóságát, a
román katonai megszállást és az 1920. évi trianoni döntést – az utca plakátjainak változásán, a közhangulat formálódásán keresztül.
Az október 19-ig látható kiállítás elején egy elveszett,
az emlékekben álomvilággá formálódó, színes tükör cserepeit láthatják a látogatók, a második teremtől pedig már
egy, az elsodort régi világ helyett alakuló új világba érnek.
A harmadik, mementó-terem a ráismerés tere, amelyben
a gyors győzelemmel kecsegtető, egyre közeledő háború
igazi arca tárul a látogatók elé. Az utolsó kiállítási tér már
egy egészen új törvények szerint működő, vészterhes politikai eseményeket megjelenítő világot épít.

Játékos kincsek
A Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt a régi idők játékait, ajándéktárgyait mutatja be a nosztalgiát kedvelőknek Ékszerdobozok,
kinc sesládák, zenélő játékok című kiállításán. Az
érdeklődők és nosztalgiázni vágyók újra felidézhetik
az apró táncoló balerinás zenedobozok fülbemászó
dallamait, megcsodálhatják a régi kincsesládikákat és
zenélő játékokat.
A látogatók nem csak megnézhetik a páratlan és
szinte egyedülálló gyűjtemény legérdekesebb darabjait, de működés
közben is megismerkedhetnek velük. A kiállításon
olyan régi zenélő
játékok is bemutatásra kerülnek,
mint az 1909-ből származó xilofonozó bohóc, a
bolygójával együtt dobozban keringő Kis herceg
vagy a különleges fésűs és tekerős zeneszerkezetek.
A kiállítás július3-ig várja a látogatókat.
830
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Bánsághy Nóra rovata

Kongói fény
Egy hétéves kongói kislánynak
egy magyar orvos adta vissza a
szeme látását a semmi közepén
álló műtőjében, melyet Hajdú
D. András sokszoros sajtófotódíjas fotóriporter és multimédiakészítő végigfotózott. A
fényképész olyan történeteket örökített meg, amelyek rávilágítanak a fejlődő országok rossz egészségügyi ellátására és bemutatják Kongó hétköznapi hőseit is.
Hardi Richárd szemorvos húsz éve gyógyít Afrika szívében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hogy esélyt adjon azoknak a betegeknek is, akik 600–800
kilométerre laknak bármilyen orvosi központtól. Tömegközlekedés
nem lévén, a szürkehályog (cataracta) miatt sokszor addigra már teljesen világtalan páciensek (gyakran öregek és gyerekek) gyalogosan teszik meg az utat, és így érkeznek meg az ideiglenesen felállított műtőbe. Sokaknak ez az egyetlen esélyük arra, hogy ne vakon és kiszolgáltatottan éljék le az
életük hátralévő részét egy sárkunyhó belsejében.
A Magyar Fotográfusok Házában látható Cataracta
– egy rendkívüli fotókiállítás Kongóról című tárlat
július26-ig tart nyitva.

A világ szépségei
Debrei Éva Fények és vizek
vonzásában című kiállításának
az egri Bródy5 Klub ad otthont.
A kasírozott vagy feszített vászonra készített olaj-, illetve akrilfestmények a realitás talaján maradó, de impressziókkal
megtűzdelt vagy éppen fantáziával átformált alkotások.
Debrei Éva a Mátra lábánál, Karácsondon töltött gyermekkora óta foglakozik rajzzal, festészettel, írással. Hoszszú ideig csak hobbi maradt számára az alkotás, mígnem
egy betegség után, feladva korábbi munkáját, végérvényesen a festészet felé fordult.
Mottóját Renoir-tól kölcsönözte: „Nekem egy kép legyen
kellemes, gyönyörködtető és szép,
igen szép! Éppen elég csúfság van
a világban anélkül is, hogy még
magunk állítanánk elő.” Festményei is ennek szellemében készültek, a világ szépségeire helyezve a hangsúlyt.
A július20-ig látható kiállítás a művésznő vizes tematikájú képeire koncentrál: tengerpartok, tavak, folyók,
kikötők és tükröződő vízfelületek jelennek meg pasztell
színvilágú festményein.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Egy si mexikói könyv
Magyarországon

Bernal Díaz del Castillo, a Cortés kíséretében 1519-ben Mexikóban partraszálló
konkvisztádor-krónikás csodálattal emlékezett meg az elsőként meghódított
veracruzi városokban látott házakról,
ahol idolok mellett könyveket is őriztek.
Mexikónak ez a része, valamint a mai
szomszédos országok területe a kontinens
egyetlen régiója, ahol a spanyol hódítást
megelőzően fejlett írásbeliség alakult ki.
Az

rség polihisztora

„Vidékünkön arra következtethetünk, hogy
a beállott klímaváltozás a fő oka annak,
hogy Vas megye területén a hajdina újabban nem hoz magot, vagy ha igen, akkor
csak annyit, hogy legtöbbször a vetőmag sem
térül meg – írta meg Csaba József 1968ban az éghajlat változásának következményeként: a termésátlaga visszaesését:
az ökológiai változások tükrében feltárta
a klímaváltozás tényét.
Szaharai por hazánkban?

A szaharai por nem is olyan ritka a Kárpát-medence légkörében. Kutatásainkhoz a manapság már könnyen hozzáférhető NASA-műholdak aeroszolméréseit használtuk fel, melyek napi
rendszerességgel szolgáltatnak adatokat a légkörben lebegő szilárd és cseppfolyós részecskék mennyiségéről.
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A hátlapon

Rákóczi-kúria,Tállya
Tállya a kiterjedt zempléni–hegyaljai
Rákóczi-birtokok egyik kiemelt jelentőségű települése volt. Fontosságát
elsősorban a bor adta. A hagyomány
szerint a település neve is a borászatra
utal: a francia tailler-ből ered, aminek
a jelentése: vág, s a szőlőművelés előtti erdőirtások emlékét őrzi.
Az ott lakók állítása szerint éppen
Európa mértani középpontjában
fekvő Tállya egyik legszebb s a közelmúltban felújított épülete a Rákóczi-kúria. Építésének pontos dátumát nehéz rekonstruálni. Az
1670-es években emelhették, valószínűleg Lorántffy Zsuzsanna elképzelései alapján. Az épületen a
késői reneszánsz – Sárospatakra
vagy néhány erdélyi kastélyra emlékeztető – épületrészei a korai barokk térrendezéssel és díszítéssel
keverednek.
A kúria utca felé néző homlokzata
visszafogott, ami talán azt mutathatja, hogy az épületet kevésbé reprezentációs céllal emelték, sokkal
inkább gazdasági központ jellege
lehetett. Leglátványosabb homlokzati megoldását a nyugati oldalán
találjuk: ott vezeti a tekintetet és a
látogató lépteit a bejárathoz az árkádos, tornácszerű lépcsőház. A
kúria végéhez földszintes gazdasági
épület csatlakozik. Pincéje hatalmas: egészen a szemközt álló templom alá nyúlik be.
Tállya a környék Rákóczi-emlékhelyeihez – Szerencshez, Sárospatakhoz – viszonyítva kevésbé ismert,
amin sokat javíthatna, ha sikerülne a
kúriában méltó múzeumi, ismeretterjesztő, kultuszidéző funkciót kialakítani.
Kép és szöveg:

GÓZON ÁKOS
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Rákóczi-kúria, Tállya

