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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, va-
lamint külföldön jelenleg folytató vagy tudományos fokozat-
tal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen termé-
szettudományok területén, illetve határterületein végzett ku-
tatásaikat, valamint azok tudományos hátterét és összefüggé-
seit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretter-
jesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriá-

ban a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az 
Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályáz-
hatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 
4-6 színes kép vagy ábra, grafikon illusztrációja is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóri-

ában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt 
érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Termé-
szet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel 
pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), 
amelyhez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a ter-

mészettudományok elsősorban tudományfilozófiai, továbbá  

humántudományi módszerekkel feltárható, bemutatható 
összefüggéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi 
felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Va-
lóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terje-
delme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve 
máshova közlésre be nem küldött ismeretterjesztő cikkel le-
het. A pályaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA 
TTK, valamint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhá-
rom kategória első három helyezettje a TIT díjaiban része-
sül. A díjazásról a zsűri dönt, az egyes helyezések megoszt-
hatók. 

A pályamunkákat e-mailen, a titlap@telc.hu címre kér-
jük benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép-
fájlban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kér-
jük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, 
hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cik-
keket – a szerzőikkel történő egyeztetett szerkesztés után – 
megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton való rész-
vétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételé-
hez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mailcímét, telefonszámát, születési dátumát és a 
munkahelyének nevét! 

A tárgymezőbe írják be: „MTA TTK – TIT cikk-
pályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
A SZERKESZTŐSÉG

Kedves Olvasónk!
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	 NWk	a	Tudományban	
Kiválóság	Díj

„Sokat változott a helyzet, a gon-
dolkodásmód az utóbbi években, és 
bár az Akadémia tagjai még mindig 
többségében férfiak, elmozdulás ta-
pasztalható: a nők megjelennek a tu-
domány egyre magasabb szintjein” – 
mondta köszöntőjében Barnabás 
Beáta akadémikus, az MTA fő-
titkár helyettese. „A hagyományos 
női szerepek hátráltatják a pályán 
haladó nőt, és természetesen a tudo-
mány sem mentes az üvegplafontól, 

mellyel magam is találkoztam. Azonban 
mindez leküzdhető kitartással, makacsság-
gal és szorgalommal” – folytatta. „A Nők 
a Tudományban Kiválóság Díj láthatóvá 
teszi és hangsúlyozza a nők tudományban 
betöltött szerepét. Anyagi támogatáson 
felül kiemelkedő szakmai elismerés, mellyel 
díjazottjaink korosztályos példaképpé vál-
hatnak és inspirálhatják a környezetüket, 
hogy érdemes és szükséges a tudománnyal 
foglalkozni. Vállalható célokat kell kitűz-
ni, és a kellő kitartással végzett munka 
eredményessé válik.”

Fűrész Tünde, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának család- és 
népesedéspolitikáért felelős helyettes 
államtitkára hozzátette, hogy nem-
zetgazdasági veszteség lenne, ha nem 
használnánk ki a női tudósok tapasz-
talatait, tudását és szakmai értékeit. 
Hargittai Magdolna akadémikus, a 
Nők a Tudományban Kiválósági Díj 
2015 fővédnöke szerint „szép és fon-
tos” ez a díj. Szép, mert fiatal nőket 
díjaz, akik komoly sikereket értek el 
egy „férfias”, férfiak uralta szakmá-
ban. Fontos, mert példamutatás min-
denki előtt, hogy ez „igenis lehetsé-
ges”. Előadásában számos igen tehet-
séges női kutatót mutatott be, akik 
megküzdöttek koruk ellenállásaival 
és fizikusokká, biotechnológusokká, 
űrkutatókká, anyagtudósokká, in-
formatikusokká váltak. Nem egy 
Nobel-díjas volt köztük.

Előadásában sok történet, gondolat 
kapott helyet, ebből néhányat min-
denképp érdemes kiemelni. Rosalyn 
Yalow Fiziológiai és Élettani Nobel-
díjat kapott 1977-ben. Munkája során 
Solomon Berson belgyógyásszal dol-
gozott együtt fizikusként, a radioak-
tivitás gyógyászati felhasználását ku-
tatták. Nagyon sikeres kutatópárost 
alkottak, azonban a környezetük meg 
volt győződve arról, hogy Rosalyn 
csak asszisztense férfi kollegájának. 
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Miután Solomon meghalt, Rosalyn 
új kollegájával bebizonyította, hogy 
egyenlő partner volt korábbi kutatásai-
ban is. Ez mégsem volt elég.

A Nobel-banketten, a vacsora vé-
gén minden kategóriából egy-egy 
díjazott mond egy rövid beszédet. 
Ezeket a kiválasztott díjazottakat egy 
svéd diák kíséri fel. Mikor a vacso-
ránál Rosalynra került a sor, a diák 
tévedésből az azonos Yalow nevű 
férj mögé lépett. Rosalyn csak mo-
solygott és egyedül ment ki. Ekkor 
mondott beszédében kiemelte, hogy 
fontos, hogy legalább a nők bízzanak 
magukban. A világ nem teheti meg, 
hogy elveszítse a népessége felének 
tehetségét, ha meg akarjuk oldani az 
előttünk álló feladatokat.

A Nők a Tudományban Kivá-
lóság 2015. évi díjazottjai bebizo-
nyították, hogy képesek helyt állni 
anyegtechnológia, biotechnológia, űr-
tevékenység és információs technológia 
kategóriákban. Az anyagtechnológia 
kategória díjazottja Jedlovszky-Hajdú 
Angéla lett. Kutatásai során mágneses 
nanorészecskék vizes közegben való 
tulajdonságait igyekezett megváltoz-
tatni felületmódosításokkal, hogy elő-
segítse ezen részecskék orvosbiológiai 
alkalmazhatóságát. A diagnosztiká-
ban és terápiában egyaránt használatos 
anyagok előállítására törekedtek. Ké-
sőbb biokompatibilis (szervezetbarát) és 
biodegradábilis (szervezetben lebomló) 
térhálós anyagokat igyekszik előállíta-
ni, amelyek elősegítik a szövetregene-
rációt vagy alkalmasak szövetpótlásra.

A biotechnológia kategóriában díja-
zott Kapuy Orsolya a sejtszintű élet-ha-
lál döntési hálózat dinamikáját kutatja. 

Kutatásai hozzájárulnak a sejtöregedés-
hez köthető betegségek, mint a daga-
natos megbetegedések, Alzheimer- kór 
vagy Parkinson-kór pontosabb megér-
téséhez és terápiás kezeléséhez.

Információs technológia kategóri-
ában Nagy Szilvia kapott díjat. Az 
információ tömörítésének új módja 
a nem egyenletes felbontás. Azokon 
a területeken nagy a felbontás, ahol a 
modellezni kívánt dolog azt igényli, 
a többi területen kisebb a pontosság. 
Ezeket a rendszereket waveleteknek 
nevezik, használatukkal lecsökken a 
tárolási és számítási igény. Világszerte 
rengeteg felhasználási területe lehet en-
nek a technológiának, példának okáért 
fizikai rendszerek és jelanalizátorok 
esetében.

Űrtevékenység kategóriában Korsós 
Marianna Brigitta nyert díjat. Az űr-
időjárás előrejelzés jelentősége egyre na-
gyobb, ahogy egyre inkább lépünk ki az 
űrbe. A GPS és telekommunikációs mű-
holdrendszerekben meghibásodásokat 
okozó napkitörések előrejelzése kivéd-
hetnek kisebb-nagyobb nemzeti vagy 
gazdaságbiztonsági katasztrófákat.

A Magyar Asztronautikai társaság 
különdíjjal jutalmazta Strádi Andreát, 
aki a világűrben fellépő ionizáló sugár-
zással szembeni hatékony védekezésen 
dolgozik. Az ionizáló sugárzás elleni 
védelmet már elég jól ismerjük földi 
körülmények közt, azonban asztrona-
utákra korábban nem látott veszélyt je-
lenthet az űrben és más égitesteken. Az 
űrkutatásban komoly tényező az űrbe 
juttatott anyagok tömege és térfogata, 
ezért a minél hatékonyabb védelemre 
kell törekedni.

FERENC KATA
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az örökítőanyagot. Az új baktérium-
sejtek a mesterséges genetikai állo-
mánnyal is teljesen életképesnek bizo-
nyultak, és saját fajukra, a Mycoplasma 
mycoidesre jellemző fehérjéket kezdtek 
el termelni. A sejtek nemcsak külső tu-
lajdonságaikban egyeztek meg az ere-
deti, a kecskék kórokozójaként ismert 
mikoplazma baktériumokkal, hanem 
önmaguk folyamatos megsokszorozá-
sára is képesek voltak. 

A legújabb kutatás célja – amelynek 
eredményeiről a Science számolt be 
március végén – egy ugyancsak mes-
terséges genetikai állománnyal műkö-

dő Mycoplasma capricolum baktérium 
létrehozása volt, ezúttal azonban a le-
hető legkevesebb génnel. Az élethez és 
a szaporodáshoz szükséges gének mi-
nimális számát (az elméletileg lehetsé-
ges legkisebb genomot) a jelenleg ren-
delkezésre álló genetikai szakirodalom 
alapján becsülték meg, majd elkezdték 
a gyakorlatban is kipróbálni, hogy a 
minimális génszámmal létrehozott új 
mikroorganizmus vajon életképes-e. 
„A munkacsoportom kétféle mesterséges 
baktériumkromoszómát is létrehozott, de 
ezek közül egyik sem eredményezett élet-
képes új baktériumot. Vagyis, korántsem 
tartunk még ott, hogy csak úgy leüljünk és 
megtervezzünk egy új élőlényt” – mondta 
a kezdeti kudarcról Venter a Science 
hírportáljának. 

A munkát ezután próba szerencse ala-
pon folytatták: a Mycoplasma mycoides 
korábbi, 901 gént tartalmazó mester-
séges genetikai állományát nyolc rész-
re darabolták fel. A nyolc DNS-darab 
elején és végén egyforma DNS-jelö-
léseket helyeztek el, a darabkákat így 
egyszerűen lehetett cserélgetni az ép-
pen kipróbálni kívánt baktériumkro-
moszómában. A próbák során egy-egy 
ilyen DNS-darabot előbb kivettek, ki-
töröltek belőle bizonyos géneket, majd 

	 Legkevesebb	ennyi	gén	
szükséges	az	élethez

Mennyi gén szükséges minimá-
lisan ahhoz, hogy egy sejt még 
élet- és szaporodóképes legyen? 
Ezt a kérdést több mint 20 éve, 
1995 környékén tették fel először 

a genetikusok, amikor először sikerült 
meghatározni a legkisebb genetikai állo-
mányú élőlény, a Mycoplasma genitalium 
nevű baktérium bázissorrendjét. Ez a 
baktérium mindössze 525 génnel ren-
delkezik, az a baktérium pedig, amelyet 
legújabban mesterséges úton hozott lét-

re Craig Venter és kutatócsoportja, már 
csak 473 gént tartalmaz.

Venter és munkatársainak kutató-
munkáját két fő cél vezérli: szeretnék 
az összes olyan gén funkcióját ponto-
san leírni, amelyek alapvetően szüksé-
gesek egy sejt életben maradásához és 
szaporodásához. Ha ez sikerül, a távo-
labbi jövőben olyan mesterséges bak-
tériumok nagy mennyiségben történő 
gyártását tervezik, amelyeket széles 
körben lehetne alkalmazni a gyógy-
ászatban vagy épp környezetvédelmi 
célú projektekben. Ilyenek lehetnének 
például a különféle gyógyszeralap-
anyagokat termelő baktériumok vagy 
az olyan mikroorganizmusok, ame-
lyek képesek megsemmisíteni a külön-
féle ipari vagy ökológiai katasztrófák 
során felszabaduló mérgező anyagokat.

A most létrehozott új baktérium előz-
ményét a hat évvel ezelőtt, 2010-ben 
megalkotott, teljes egészében mester-
séges genetikai állomány által vezérelt 
baktérium jelenti: Venter és munkatár-
sai akkor a Mycoplasma mycoides nevű 
baktérium számítógépes irányítással 
összeszerelt genetikai állományát ül-
tették át egy másik mikoplazma bak-
térium, a Mycoplasma capricolum olyan 
sejtjeibe, amelyekből előzőleg kivonták 
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visszatették a kromoszómába, végül 
beültették a Mycoplasma capricolum ere-
deti genetikai állományának helyére. 
Ha a baktérium nem bizonyult életké-
pesnek, az arra utalt, hogy olyan gént 
sikerült eltávolítani, amelyre feltétlenül 
szükség van (esszenciális gén). A gének 
egy részének szükségességét egy másik 
módszerrel, a gének idegen genetikai 
anyaggal (transzpozonokkal) történő, 
mutációkat létrehozó gátlásával is meg-
vizsgálták. Ezzel a módszerrel olyan 
géneket sikerült azonosítani, amelyek 
elsőre nem tűntek életfontosságúnak, 
a baktérium normális mértékű növe-

kedéséhez azonban szükség van rájuk 
(kváziesszenciális gének). „A növekedés-
hez szükséges gének adtak rá magyaráza-
tot, hogy miért nem volt életképes a baktéri-
um, amikor az elején a lehető legtöbb gént 
távolítottuk el a kromoszómából” – írják 
cikkükben a szerzők.

A végeredmény egy Syn 3.0 névre ke-
resztelt, 473 génből álló baktérium lett 
– ennyire kevés gént tartalmazó gene-
tikai állománnyal egyetlen természetes 
baktérium sem rendelkezik. Megjegy-
zendő persze, hogy ennek a baktéri-
umnak minden szükséges tápanyagot 
– például nagy mennyiségű energiadús 
glükózt – biztosítottak, ami például egy 
vizes vagy talajbeli környezetben nem 
állna ekkora mértékben rendelkezésre. 
Az utóbbi esetekben ennél mindenképp 
több génre lenne szükség a tápanyago-
kért a többi baktériummal folytatott 
verseny miatt, illetve ahhoz, hogy ke-
vesebb tápanyagból is fel lehessen épí-
teni az élethez szükséges legalapvetőbb 
molekulákat. Az tehát, hogy egy génre 
feltétlenül szükség lesz-e a túléléshez, a 
környezet függvénye is.

A legnagyobb meglepetés, hogy a 
473-ból 149 gén pontos biológiai funk-
ciója továbbra is ismeretlen maradt. 
„Ezt akár a biológia sötét anyagának is 

A Syn 3.0 baktériumCraig Venter
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nevezhetném. Nagyon sokat nem tudunk 
még az élőlények működéséről, az élethez 
mindenképp szükséges gének egyharmadá-
nak a pontos funkciójáról szinte fogalmunk 
sincs” – mondta erről a New Scientist-
nek Alistair Elfick, a brit Edinburgh 
Egyetem biomérnöke. A genomika 
fejlődése azonban nem fog megállni, 
így talán hamarosan erre a kérdésre is 
választ kaphatunk. Ahogyan Venter és 
munkatársai fogalmazták: „A genomika 
az eddigi leíró jellege mellett – amikor a fő 
feladat a bázissorrendek meghatározása és 
ezek elemzése volt – elindult a szintetikus 
irányba is, amikor már teljes genetikai állo-
mányokat is létre tudunk hozni mesterséges 
úton. Ha a most még ismeretlen funkciójú 
gének szerepét is megértjük, lehetséges lesz, 
hogy előzetesen már pontosan megtervezett, 
mesterséges genetikai állománnyal működő 
sejteket hozzunk létre.”

ILLYÉS ANDRÁS

	 Mi	tartja	fenn		
az	Enceladus	folyamatos	
gejzírkitöréseit?

A Szaturnusz rendszerében ba-
rangoló Cassini űrszonda 2005-
ben fedezte fel a bolygó hatodik 
legnagyobb holdja, az Enceladus 
jéggejzírjeinek (amelyekből azóta 

több mint százat azonosítottak) hatal-
mas kitöréseit, ám a kutatók azóta sem 
tudják pontosan, mi tartja fenn ezt az 
állandósultnak tűnő, hosszantartó tevé-
kenységet. Most két amerikai kutató – 
számítógépes modellszámítások alapján 
–, a Proceedings of the National Acade-
my of Sciences (PNAS) szakfolyóiratban 
megjelent cikkében a Szaturnusz ár-
apályerői keltette ciklikusan változó fe-
szültségek által vezérelt mechanizmust 
javasol a jelenség magyarázatára. 

„A földi gejzírkitörések jellemzően idő-A földi gejzírkitörések jellemzően idő-
szakosak: az egymást követő kitörések 
között hosszabb-rövidebb idő telik el, ami 
ahhoz szükséges, hogy az előző kitörésben 
feldobott víz a repedéseken keresztül visz-
szajusson a kürtő mélyére, ahol aztán újra 
felhevül, és ez a folyamat ciklikusan ismét-
lődik. Forrásaik is földrajzilag elkülönülnek 
egymástól, jól lokalizáltak,  – magyarázta 
Edwin Kite, a Chicagói Egyetem geo- Chicagói Egyetem geo-
fizikus professzora, aki munkatársával, 
Allan Rubinnal (Princetoni Egyetem) az 
új modellt kidolgozta. – Az Enceladus 
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déli sarkvidékének gejzírjeiből azonban a 
felszínen jól látható, tigriscsíkoknak (vagy 
tigriskarmolásoknak) nevezett repedések 
teljes hossza mentén szinte folyamatosan 
szöknek a magasba a vízgőzzel kevert apró 
jégszemcsék, amihez feltehetőleg a felszín 
alatt megbújó óceán biztosít állandó után-
pótlást. Rejtély, hogy ezeket a hasadékokat 
mi tartja folyamatosan nyitva, miért nem 
fagynak be legalább időszakosan? A gejzír- A gejzír-A gejzír-
ben felszökő vízgőz elpárolgása folyamato-
san hőt von el környezetéből, ezt pedig va-
lamilyen más, hőt termelő folyamatnak kell  
ellensúlyoznia. Mi a modellünkben ennek 
forrásaként egy a Szaturnusz árapály ha-
tása által létrehozott disszipációs mechaniz-
must feltételeztünk.”

Az Enceladus egyébként ma az 
asztrobiológusok egyik legnagyobb re-
ménysége, a jégkéreg alatti cseppfolyós 
óceánjában ugyanis az életre alkalmas 
környezetet sejtenek, csakúgy, mint a 
Jupiter Europa nevű holdjának hasonló 
óceánjában.

Jóllehet az Enceladus esetében már 
korábban is voltak olyan modellek, 
amelyek a gejzírkitörések működése 
mögött a Szaturnusz által kifejtett ár-
apályerők hatását gyanították, azok 
nem adtak magyarázatot arra, hogy 
ezek a kitörések miért a várható idő-
ponthoz képest öt órás késéssel érik 
el legnagyobb magasságukat? Ebből 
mindössze 40 percnyi késedelmet ma-
gyaráz az az időtartam, ami ahhoz kell, 
hogy a kitörés elérje azt a légköri ma-
gasságot, ahol a Cassini műszerei egy-
általán észlelni tudják őket. A korábbi 
modellek ezért olyan kásás víz-jég ke-
veréket feltételeztek a repedések kör-
nyezetében, amely csak lomhán, némi 
késedelemmel reagál az árapály-erők 
hatására. „Kite és Rubin most ismerte-
tett modellje azonban sokkal egyszerűbb 
mechanizmust kínál erre” – nyilatkozta 
Carolyn Porco, a Cassini felvételeit fel-a Cassini felvételeit fel- Cassini felvételeit fel- felvételeit fel-
dolgozó kutatócsoport egyik vezetője. 

A két kutató arra is választ keresett, 
hogy a kriovulkanikus tevékenység 
miért marad fenn legalább egy alap-
szinten még a hold pályájának olyan 
pontjaiban is, ahol a repedéseknek el-
vileg be kéne zárulniuk (fagyniuk), és 
eközben a kitöréseknek szünetelniük 
kellene?

A Kite-Rubin modell egy olyan re- Kite-Rubin modell egy olyan re-l egy olyan re-
pedéshálózatot feltételez, amely egy 
sor, egymással közel párhuzamos, 
függőleges hasadékből áll, amelyek a 
felszíntől a mélyben fekvő cseppfolyós 
óceánig nyúlnak. Ebben a hálózatban 
számítógépes szimulációval vizsgálták 
a Szaturnusz árapályerői keltette fe-
szültségek hatását. „Numerikus számí-
tásokkal követtük nyomon a repedéseknek, 
illetve a bennük változó szintet elérő víz-
mennyiségnek a rugalmas kölcsönhatásait 
– magyarázta Kite. – Kiderült, hogy a 
rések szélessége erősen befolyásolja, mek-
kora késedelemmel követi a kitörés az ár-
apályerők csúcsát: nagyon széles rés esetén 
szinte azonnal, keskenyítve viszont egyre 
később következett be a válasz. A késede- A késede-A késede-
lem maximálisan a 8 órát is elérhette. A 
kettő között volt egy pont, ahol éppen a 
megfigyelhető 5 órás késedelem követke-
zett be. Ennél a pontnál a vízben az ár-
apályerők által keltett turbulens áramlatok 
éppen elegendő hőt termeltek ahhoz, hogy 
a kitörés elinduljon.”

Kite és Rubin szerint e mechanizmus 
úgy működik, hogy eközben a repedé-
sek közti jégkéreg nem melegszik fel, 
a hatás lényegében a repedésekre és a 
bennük függőlegesen emelkedő, illet-
ve lesüllyedő víztömegekre korlátozó-
dik. Amennyiben a Cassini múlt évi, 
az Enceladus melletti legutóbbi közeli 
elrepülése adatainak teljes feldolgozása 
elkészül, az akár igazolhatja is (vagy 
cáfolhatja) a modell helyességét.
Forrás: news.uchicago.edu/article/2016/03/28/
computer-model-explains-sustained-eruptions-
icy-moon-saturn 

Gejzírkitörések a Cassini felvételén (KÉPEK: NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE)
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A z ókori Rómával, a város-áros-
sal kapcsolatban szinte 
mindenkinek rögtön a 

Colosseum jut eszébe. Turisták tö-
megei nézik meg naponta, s talán 
nem is realizálódik bennük a hely-
szín eredeti funkciója: itt szóra-
koztatásból öltek, itt vér folyt. A 
mai ember gondolkodása és az ak-
kori lélek természetesen nem ösz-
szehasonlítható, de fontos leszö-
geznünk, hogy az a csodálatos 
építmény, mely az örök város 
egyik jelképe, egykor férfias küz-
delmek helyszíne volt. 

A Colosseummal kapcsolatban 
többször idézik a középkori tu-
dóst, Beda Venerabilist, aki ek-

M E G Ú J U LT  A  K É T E Z E R  É V E S  A M F I T E Á T R U M

AZ ÓKORI 
ÉPÍTÉSZET 

REMEKE

képpen írt az építményről: „Amed-
dig a Colosseum fennáll, fennáll 
Róma is, ha a Colosseum összeomlik, 
vége Rómának, ha pedig Róma 
elpusztul, vége a világnak!”. Ennek 
is köszönhetően a városban meg-árosban meg- meg-
különböztetett helye van az ókori 
amfiteátrumnak. 

A név eredete
Az épület egy, a közelben álló szo-
borról – Colossus Neronis – kapta 
a nevét. Ilyen jelzővel illeték az 
emberi méreteket nagyban meg-
haladó szobrokat. A szobor erede-
tileg Nero palotájában állt, s ma-
gát a császárt ábrázolta. Később, a 
Colosseum építtetője – Vespasia-

nus császár – lecseréltette a szobor 
fejét és napistenné alakítatta át, 
majd Hadrianus a Colosseum mel-
lé – eredeti nevén Amphiteatrum 
Flavium – mellé helyeztette azt. 

Az amphitheatrum szó jelentése 
„kettős színház”, mely építészeti-
leg a theatrumból (félkör alakú 
színház) ered, így kör, vagy ellip-
szis formájával körbeöleli a küzdő-
teret, az arénát. Sok esetben ezek 
a fogalmak keverednek vagy ösz-
szemosódnak. Így gyakran keve-
redik ide az előbb említett foga-
lom, a theatrum, melyben színé-
szek játszanak, illetve a circus, ami 
kocsi- és lóversenyek színhelye 
volt. 

Véget	ért	a	Colosseum	több	éve	tartó	restaurálásának	elsW	fázisa	a	külsW	falak	megtisztítása,	melyet	
a	 tavasz	 folyamán	avatnak	 fel	a	nagyközönség	számára.	A	mostanra	elkészült,	mézsárga	színben	
pompázó	árkádok	felújítási	munkálatai	annak	az	ötéves	helyreállítási	programnak	a	részét	képezik,	
melynek	tervei	között	szerepel	egy	információs	központ	felállítása	az	amfiteátrum	elWtti	téren,	az	

aréna	alatti	termek	és	folyosók	restaurálása,	valamint	a	Colosseum	új	világítása	is.	
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Vespasianus fia – Titus – két szinttel 
még kiegészítette az épületet. Vég-
leges befejezése Kr. u. 80-ban tör-
tént, melyet fényes ünnepség köve-öve-
tett, ami csaknem száz napig tar-csaknem száz napig tar-
tott, s ennek során 5000 állatot mé-
szároltak le. 

A tervezők zsenialitását dicséri, 
hogy a tekintélyes létszámú – meg- létszámú – meg- meg-
közelítőleg ötvenezer – ember ki- 
és bejutását a következőképpen ol-
dották meg: a 80 földszinti boltívet 
megszámozták, így biztosítva érke-
zéskor és induláskor a könnyebb 
mozgást. A belépés ingyenes volt, 
azonban bérlet szükséges volt a hely-

foglaláshoz, melyen a személy neve 
és helyének száma szerepelt. A belé-
pőjegy – tessera – csontból, vagy 
agyagból készült. A helyek elosztása 
és azok minőségi kidolgozottsága 
megmutatta, hogy mely társadalmi 
réteg számára készültek. Az előke-
lők márvány székeken és padokon, 
míg a köznép fából készült széke-
ken és padokon ült. A nézőtéren a 
legalsó és legnagyobb páholy a csá-
száré volt, mellette volt a Vesta-szü-ü-
zek helye. Meghatározott helye volt 
továbbá a szenátoroknak, a lovagi 
rendnek, majd a római polgárok-
nak, végül a legszegényebbek ültek a 
legtávolabbi helyekre. 

A küzdőtér alatt olyan műszaki 
megoldásokat használtak – csigás 
emelők – melyekkel könnyen tudták 
mozgatni az eszközöket, illetve be-
juttatni a vadállatokat. A Colosseum 
egyik különlegessége, hogy a vízi 
ütközetekhez elárasztották az arénát 
és vízzel töltötték fel a küzdőteret. 

Az ókorban ez az építmény volt a 
legnagyobb amfiteátrum, melyben 
a VI. század elejéig tartottak gladiá-
tor játékokat. Később használták te-
metőként, erődként, majd mészége-
tő kemencéket építettek ide, de egy 
időben szeméttelepként is funkcio-
nált. A középkorban „kőbányaként” 

használták, s Róma sok épületéhez 
innen szállították az alapanyagot.  
Jelenlegi állapota annak köszönhető, 
hogy a XVIII. században XIV. Be-
nedek pápa templommá szenteltette 
és felállították benne Jézus szenve-
déseinek stációit.  

A	halál	mint	látványosság
A játékok eredete a munus, azaz a 
halotti szertartás során bemutatott 
harc volt, mely a Kr. e. II–I. századra 
társadalmi státuszszimbólummá nőt-
te ki magát. Ezt az elhunyt tisztele-
tére szervezett nyilvános megemlé-
kezést sokszor politikai célokra is 
felhasználták. 

Zseniális	tervezés,	
meghatározott	elrendezés

Az épület belső kialakítása, annak 
eredeti képe nehezen képzelhető el, 
bár ebben sokat segítenek a rekonst-
rukciós rajzok. A közel 2000 éves 
épület még ma is impozáns látvány, s 
nehezen felfogható, hogy a mai kor 
modern eszközeivel szembe állítva, 
akkoriban hogyan tudták kivitelezni 
az építkezést. 

Maga a helyszín három városrész, 
három domb találkozása – a Palati- találkozása – a Palati-
nus, az Esquilinus és a Caelius –, 
ahol korábban egy tó helyezkedett 
el, melyet az építkezés miatt Vespa-
sianus császár lecsapolta-
tott és feltöltetett.  

Az ellipszis formájú 
épület legszélesebb átmé-
rője 187 méter, míg a leg-
keskenyebb 155 méter. 
Magassága 50 méter, me-
lyet négy emelet tagol. 
Kerülete 527 méter, terü-
lete 3357 négyzetméter. 
Az épület alapozása 9 
méter mély, építőanyaga 
tégla és travertin kő 
(mészkő jellegű). Becslé-Becslé-
sek szerint ebből az anyag-
ból 100 000 köbméterre, 
míg cementből 6000 ton-
nára, vasból 300 tonnára 
volt szükség. A téglákat 
márvánnyal borították, 
melyekből ma már csak 
néhány maradt mutató-
ban, mert az évszázadok 
során a város több 
építkezéséhez a Colosseum 
köveit használták fel. A 
munkát négy munkacsa-
pat, négy műhely végezte. 

Az emeleteket árkádsorokkal ta-
golták. A földszintet dór, a máso-
dik emeletet ión, a harmadik eme-ón, a harmadik eme-, a harmadik eme-
letet korinthoszi oszlopokkal díszí-
tették. Az épület alsó részét egy 
nyolcvan boltívből álló ellipszis al-
kotja. A boltívek magassága 7 mé-
ter. A legfelső szintre 240 tartóáll-
ványt szereltek, melyekre a napsü-
tés ellen ponyvákat – velárium – 
húztak fel. 

A Vespasianus császár nevéhez köt-
hető építés kezdetének a Kr. u. 72., 
illetve egyes kutatók a Kr. u. 75. 
évet datálják. Az amfiteátrum lé-átrum lé-trum lé-
nyegében Kr. u. 79-re készült el, de 

(A SZERZP FELVÉTELE)
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zők részvételét pedig azért tartották 
igazságosnak és hasznosnak, mert 
ha ezek az emberek életükben nem 
voltak hasznos tagjai a közösségnek, 
legalább halálukkal szolgálják az ál-
lamot, s legyenek a látványosság ré-
szei, áldozatai. A harcba indulók a 
küzdelem előtt az „Ave, Caesar, 
morituri te salutant!”, azaz: „Üdvöz-
légy császár, a halálba indulók köszönte-
nek!” felkiáltással üdvözölték a min-üdvözölték a min- min-
denkori császárt és a nézőket. 

Az aréna munkásai a libitináriusok 
voltak, akik gondoskodtak a halot-

tak elszállításáról, valamint hevített 
vasrúddal ellenőrizték, hogy a föl-
dön fekvő harcos valóban halott-e 
vagy csak tetteti azt. Aki még élt, 
azt kalapáccsal ölték meg. A gladiá-
tor bizonyos esetekben elnyerhette a 
szabadságot is, amit egy fakard, a 
rudis átadása jelképezett.        

A gladiátor játékok egésznapos 
rendezvényt jelentettek. Délelőtt a 
gladiátorok páncéljait hordozó rab-
szolgák jártak körbe, majd zenészek, 
végül a hadi istenek szobrai követ-
keztek. Ezt követően egzotikus ál-
latviadalokra került sor, ahol szám-
talan vadállat esett áldozatul a játé-
koknak. Kora délután küzdöttek a 
noxibusok (bűnözök, elítéltek), aki-
ket a kiképzett gladiátorok öltek 
meg. Délután a familia gladiatoria, 
azaz a gladiátor iskolák következtek. 
A harc egyben hatalmas nyereséget 
is jelentett, hiszen az iskolák tulajdo-
nosai óriási vagyonokat tettek zsebre 
egy-egy győzelem után.

A Kr. u. 3. század elejéig tartó gladi-
átor játékok három évszázadon ke-
resztül szórakoztatták a római embe-
reket. Ma már furcsa elképzelnünk, 
és megértenünk még nehezebb, hogy 
a véres, általuk játéknak mondott 
küzdelmeket több ezer ember nézte 
végig szórakozás céljából. 

PLÁNER LAJOS

Rómában a Forum környékén 
épültek fel az első küzdőhelyek, am-
fiteátrumok. Ezeket fából ácsolták, s 
a küzdőteret harenával (homokkal) 
szórták fel. Ebből a szóból származik 
az aréna kifejezés. Jelentős gladiátor 
iskolák működtek még Capuában és 
Pompejiben is. A játékok népszerű-
sége abban is megmutatkozik, hogy 
a birodalom területéről 186 amfite-
átrumról tudunk. A véres látványos-
ságot a gladiátorok biztosították, 
akik jólképzett bűnözők vagy rab-
szolgák voltak. Speciális iskolákban 
tanították nekik a harc mesterségét, 
melyet az ünneplő, szórakozni vágyó 
tömeg előtt mutattak be. 

A halál mint látványosság a kor-
szak mindennapi, megszokott eleme 
volt. Ez volt a városi ember egyik 
szórakozása. S bár a gladiátorok tár-
sadalmi megítélése nem volt pozitív, 
a nép mégis rajongott értük.  A ró-
mai polgár szemében ez virtus volt, 
férfias harc. Mindezt ma barbár, ke-
gyetlen szokásnak írnánk le. Rab-
szolgák, adósok, bűnözők és politi-és politi-s politi-
kai, vallási ellenfelek lettek gladiátor 
harcosok, akik sokszor váltak férfi 
eszménnyé. Keresztények százai hal-
tak meg, miután ellenségnek nyilvá-
nították őket, vagy amikor őket tet-
ték felelőssé például az óriási római 
tűzvészért Kr. u. 64-ben. A bűnö-űnö-

Mulatozás a Római Birodalomban egy I. századi mozaik képen (JAMAHIRIYA MÚZEUM, TRIPOLI, LÍBIA)

(A SZERZP FELVÉTELE)

ÉT-ETOLÓGIA

A	nagyobbak	
nem	véletlenül	bátrabbak

Az etológiai kutatásokban egyre na-
gyobb teret kap az állati személyiség 
vizsgálata. A legtöbb faj esetében  a 
morfológiai, viselkedésbeli és sze-
mélyiségjegyeket egyaránt befolyá-
solják a genetikai és környezeti té-

nyezők, ami nagy, egyedi variabili-
tást eredményez. 

A közelmúltban ausztrál kutatók 
egy ott honos vízisikló fajt 
(Tropidonophis mairii) vizsgáltak. 
Ezeknél a hüllőknél a kelést követő 
testméret nagy, egyedi változatossá-
got mutat. A kutatók egyedileg 
mérték, hogy a laborban kelt utódok 
egy búvóhellyel ellátott tesztaréná-
ban milyen gyorsan jönnek elő a 
nyílt térre. Az eredmények egyértel-
mű összefüggést fedtek fel a testmé-
ret és a személyiség között. A na-
gyobb egyedek gyorsabban jöttek 
elő és tovább is maradtak kint.  

Az etológusok szerint a testméret 
és a bátorság adaptív módon össze-
függ. A kisebb egyedek nagyobb 
eséllyel veszítenek a versengő har-
cokban, így náluk az óvatosság segí-
ti a túlélést. Bár a nagyobb egyede-
ket könnyebben észreveszi egy raga-
dozó, ezt ellensúlyozza, hogy ők 
gyorsabban reagálnak és ráadásul ők 
nagyobb préda elkapására is képe-
sek. A nagyobb utódoknak tehát 
megéri vakmerőnek lenni. A bátor-
ság adaptív személyiségjegy. 

BILKÓ ÁGNES
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A korábbi csernobili és a nem 
olyan rég történt fukushimai 
nukleáris katasztrófák követ-

keztében nagy mennyiségű radioaktív 
anyag került a légkörbe, majd onnan a 
felszíni vizekbe és a talajba, ezért követ-
ni kéne, hogy milyen mértékben tartal-
maznak élelmiszereink radioaktív izo-
tópokat. Konkrétan a gombákra össz-
pontosítottam, mivel környékünkön 
gyakorta lehet nagy mennyiségben 
szedni, és sokan egészítik ki étrendjüket 
ezzel az ízletes, de ugyanakkor kalória-
szegény élelmiszerrel. Utánanéztem, 
hogy mit ír erről a szakirodalom, és 
megpróbáltunk méréseket is végezni. 
Ebben segítségemre volt felkészítő ta-
nárom és iskolánk volt diákja, Szacsvai 
Kinga fizikus, aki rendelkezésünkre 
bocsátotta a kolozsvári Sapientia Tudo-

mányegyetemen laboratóriumát és szí-
vesen segített a mérésekben.

Mi a radioaktivitás?
Radioaktivitásnak nevezzük a radio-
aktív, más néven a nem stabil atomma-
gok bomlásának folyamatát, amelynek 
következtében más atommagokká ala-

kulnak. Háromféle bomlási folyama-
tot különíthetünk el: alfa-bomlás, 
melynek következtében a radioaktív 
atommag két protont és két neutront 
bocsát ki, amelyek gyakorlatilag egy 
hélium ion kibocsátásával egyenértékű 
folyamat, az atom rendszáma 2-vel, 

tömegszáma pedig 4-gyel csökken; bé-
ta-bomlás, amelynek következtében a 
radioaktív atommag egy negatív töl-
tést, azaz, egy elektront bocsát ki, 
rendszáma 1-gyel nő; gamma-sugárzás, 
amikor a gerjesztett atommag fotont 
bocsát ki így gerjesztet állapotból alap-
állapotba kerül.

A radioaktív atommag bomlások so-
rozatán megy át addig, amíg stabil 
atommaggá nem alakul. Mivel az 
egyedülálló részecskéket nem lehet 
megfigyelni, ezért a radioaktivitást ré-
szecskehalmazokon tanulmányozzák, 
és statisztikai törvényekkel írják le. 

A felezési idő nagyon tág határok között 
változik, lehet mikroszekundum, lehet 
azonban milliárd év nagyságrendű is!

Hatás	az	élW	szervezetekre
A radioaktív sugárzások nagy energiá-
val rendelkeznek, ez pedig azt eredmé-
nyezi, hogy képesek megváltoztatni az 

2 5  É V E S  A  T E R M É S Z E T  V I L Á G A  D I Á K P Á LY Á Z ATA

GOMBÁK 
RADIOAKTIVITÁSA

Manapság	sokat	olvashatunk	az	egészséges	táplálkozásról,	arról,	hogy	milyen	vegyi	szennyezWdések	
kerülhetnek	be	az	élelmiszerekbe.	Sok	szó	esik	a	levegW-,	víz-	és	talajszennyezésrWl,	a	génkezelt	élelmi-
szerek	veszélyességérWl	és	a	bioételek	elWnyeirWl.	Arról	azonban	már	ritkán	cikkeznek,	hogy	mennyire	
kéne	odafigyelni	az	élelmiszerekben	található	radioaktív	izotópok	szervezetünkre	gyakorolt	hatására.

ÜNNEPEL A DIÁKPÁLYÁZAT
Negyedszázados a Természet Világa tehetséggondozó pályázata. A 25. évfordulós díjátadó-
ra a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében került sor. A különlegesen ünnepélyes 
alkalomból a tudományos élet és az ismeretterjesztés jeles tagjai vettek részt a díjátadón, de 
megemlékeztek a diákpályázat eddigi pártfogóiról is, akik között olyan neveket találunk, mint 
Szentágothai János, Gergely János, Simonyi Károly és Varjú DezsQ. Huszonöt év alatt renge-
teg értéket és kiválóságot „termelt ki” a pályázat, hiszen nagyon sok, ma már hírneves kutató 
kezdte sikeres tudományos – és ismeretterjesztQ – pályafutását a Természet Világa diákpá-
lyázatával. Ráadásul a sikerek nem korlátozódnak határainkon belülre – a 25 év alatt Erdély-
bQl közel 1000 pályázat érkezett, akik közül 300 díjazott került ki. Jelen cikkünk is határon túl-
ról érkezett: Váradi Róbert, a Bethlen Gábor Kollégium diákja NagyenyedrQl küldte kiváló, a 
pályázaton különdíjat érdemlQ dolgozatát. Ennek szerkesztett változatát közöljük. 

Narancsszín_ enyveskorallgomba Sárga rókagomba
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tanárnő rendelkezésemre bocsátott pár 
cikket az erre vonatkozó szakiroda-
lomból, ezek alapján sikerült képet al-
kotnom magamnak a gombák radio-
aktivitásáról.

Nyolc finnországi podzol talajú erdő-
ből vettek mintákat és a következőket je-
lezték: A 137Cs radioaktív atomok négy-
zetméterenkénti aktivitása 1,7 kBq/m2 
és 42 kBq/m2 között van, amely bizo-
nyítja a csernobili katasztrófa következ-
ményeit. 5 cm mélységben még megta-
lálhatóak a katasztrófa során létrejött ra-
dioaktív anyagok, amelyek közül 47%-
ban a 137Cs izotóp szerepelt, de nagyon 
kis mennyiségben még 20 cm mélység-
ben is találtak 137Cs izotópokat. A Cs ak-
tivitáskoncentrációját 6 gombafaj eseté-

ben határozták meg, jelezve ezen kon-
centrációk eloszlását a gombák különbö-
ző összetevői között.

A gombák természetes állapotban is 
tartalmaznak radioaktív anyagokat, 
így például 1 kg gombaszárítmány 1,5-
117 gramm káliumot tartalmaz, amely-
nek 0,017%-a radioaktív 40K izotóp. 
Az atomerőműből a katasztrófa követ-
keztében 3,8·1016 Bq aktivitású 137Cs 
került a levegőbe. Ekkor már a radio-
aktív és a nem radioaktív cézium ará-
nya kettő az egyhez volt. A cézium- 
izotópok aktivitáskoncentrációját több 
tényező határozza meg: a gomba faja, a 
talajszennyeződés, a katasztrófától el-
telt idő és a nedvesség.

1997-ben és 1998-ban Törökország-
ban is vizsgáltak mezőgazdasági terü-
letekről származó talajmintákat. Eze-

atomok elektronszerkezetét, ha velük 
kölcsönhatásba lépnek, így megváltoz-
hatnak a sejteket alkotó molekulák is. A 
megváltozott sejbeli molekulák a nor-
málistól eltérő hatást keltenek a sejtek-
ben, amely hatások a sejtek roncsolásá-
hoz vezetnek. A sugárzási energia ki-
válthatja a DNS-lánc hasadását, amely 
közvetlen, illetve közvetett módon me-
het végbe. Az első esetben a radioaktív 
részecske a DNS egyik atomjával üt-
közve megváltoztatja az ezt tartalmazó 
nukleonbázis szerkezetét, ezért meg-
szakad a DNS-lánc, és torzul a gén 
szerkezete. A második esetben az elta-
lált atom ionizációja következtében 
szabad gyökök keletkeznek a sejt-
magban, amelyek reakcióba lépnek a 
nukleobázisokkal megváltoz-
tatva azok szerkezetét, ezáltal 
roncsolva a DNS-t. Ha a hatást 
a sejt enzimei kijavíthatják, hely-
reáll a sejt normális működése, 
ellenkező esetben azonban mu-
tációról beszélünk, amely élet-
képtelen sejtekhez vagy olyan 
sejtekhez vezet, amelyek meg-
változott örökítőanyagú utód-
sejteket hoznak létre. Egy-két 
sejt pusztulása még nem okoz 
kárt, viszont ha nagyon sok sejt 
károsodik, az már nagyon 
megváltoztathatja az adott szö-
vet működését. 

Amikor radioaktív anyagokat 
tartalmazó ételt fogyasztunk, 
nem mindegy hogy a radioak-
tív anyagok egyszerűen átha-
ladnak a szervezetünkön vagy 
beépülve a sejtek molekuláiba 
állandóan sugároznak. Az első esetben 
csak egy pár sejt változik meg, ami 
nem vezet súlyos következmények-
hez, a másodikban azonban az állandó 
sugárzás eredményeképpen sokkal 
több sejt változik, ez pedig káros mu-
tációkhoz vezethet.

Csernobil
Környékünkre a fukushimai nukleáris 
baleset valószínűleg nem fejtett ki szá-
mottevő hatást a nagy távolság miatt, 
ezért csak a csernobili okozhatott válto-
zást a talaj radioaktivitása szempontjá-
ból. A csernobili nukleáris katasztrófa 
hatással lehetett a gombafajokra is, 
amelyek a talajból radioaktív elemeket, 
például kálium- és céziumizotópokat 
építhettek be szerkezetükbe, ezáltal nö-
vekedhetett radioaktivitásuk. Szacsvai 

ket 42 különböző helyről gyűjtötték be, 
az aktivitás értékei pedig 2,81±0,17 
Bq/kg és 20,75±0.29 Bq/kg között 
váltakoztak. 

Brazíliában 17 gombafaj mesterséges 
és természetes radioaktivitását mérték 
meg. Ezek közül 3 faj árusított, ehető 
gombafaj volt. A következő értékeket 
kapták a gamma-spektrométeres mé-
rések során: 137Cs esetén az aktivitás 
1,45±0,04-10,6±0,3 Bq/kg, 40K esetén 
pedig 461±2-1535±10 Bq/kg.

Mit	sikerült	nekünk	mérni?
Ezek után már csak neki kellett fogni 
gombát gyűjteni, szárítani és porítani! 
Úgy terveztük, hogy erre az elmúlt 
nyár megfelelő lesz, de szomorúan ta-

pasztaltuk, hogy az aszály miatt, alig 
bújt elő gomba. Ilyenkor fel kell menni 
a magasabb hegyekbe, ahol akkor is 
van elég nedvesség, amikor a csapa-
dékmentes völgyekben elszárad a nö-
vényzet, és még az erdőkben is repede-
zik a talaj. A legközelebbi ilyen hely a 
Gyalui havasokban volt, Kisbánya kör-
nyékén akadtak gombák, így augusz-
tusban és szeptember elején sikerült be-
gyűjteni egy adagot. Szeptember vé-
gén komoly esők pótolták a nyári szá-
razságot és Nagyenyed környékén is 
megjelentek a gombák, október köze-
pén már valóságos invázióval számol-
hattunk, rég nem termett ennyi! Egy 
részük még mindig szárad, ezeket 
majd később tanulmányozhatjuk, de 
így is elég sok fajt sikerült előkészíteni a 
mérésre. Sajnos, a gombáknak egy jó 

Császárgomba Ízletes vargánya
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részét nem sikerült azonosítani, pe-
dig elég komoly gombahatározó 
készlettel rendelkeztünk, és felkészí-
tő tanárom jártas a gombák világá-
ban. Elhatároztuk, hogy csak azok-
nak a radioaktivitását fogjuk mérni, 
amelyeket pontosan sikerült megha-
tározni. A jelen tanulmányban 27 
gombafaj radioaktivitását sikerült 
meghatározni, de hamarosan mérés-
re kész lesz egy újabb, ennél nagyobb 
adag, mert szeretnénk, ha a mérése-
ket nagyobb gombapopulációra ter-
jeszthetnénk ki.

Két izotóp jelenlétét kerestük, azokét, 
amelyekre a szakirodalom is kitér. 

Az egyik a 137Cs, amelynek a felezési 
ideje 30,16 év, tehát a csernobili kataszt-

rófa folytán a talajba jutott radioaktív 
céziumizotóp fele még most is béta-
sugárzást bocsát ki. Az 1945 óta végzett 
kísérleti nukleáris robbantások követ-
keztében nagy mennyiségű 137Cs ke-
rült a légkörbe és csapadék részeként a 
talajba is. A béta-sugárzás kibocsátasa 
révén csak az esetek 7,6%-ban alakul át 
a 137C stabil 137Ba izotóppá, 92,4%-ban 
gerjeszett 137Ba atommag jön létre, 
amely 661 Kev energiájú gammafoton 
kibocsátása következtében alakul át 
stabil 137Ba maggá. 

A másik a 40K (felezési ideje 1,25·109 
év), amely nagy mennyiségben fordul 
elő a természetes káliumban. Ez a 
szervezetben előforduló legnagyobb 
aktivitású radioizotóp. Egy 70 kilo-
grammos tömegű emberi testben má-

sodpercenként 4 400 40K atommag 
bomlik el és legtöbbször (88,8%) béta-
bomlás következtében 40Ca izotóppá 
alakul. Azonban 11%-ban a 40K be-
foghat egy elektront és metastabilis 
40Ar atommamgá alakul, amely kvan-
tumátmenet során 1,46 Mev energiájú 
gammafoton kibocsátasa által stabil 
40Ar maggá alakul.

Tehát mindkét radioaktív izotóp bom-
lását gamma-sugárzás kibocsátása is kí-
séri. A gamma aktivitás meghatározásá-
ra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem szcintillációs detektorát 
használtuk. A radioaktív bomlások, 
maghasadások után a keletkező új 
atommagok általában gerjesztett ál-
lapotban jönnek létre. Ebből az alap-
állapotba jutás egyik lehetséges 
módja gamma-fotonok kibocsátása. 
A gamma-sugárzás spektrumának a 
vizsgálata alapján következtetni lehet az 
illető magok energianívó-rendszerére. 

A gamma-spektrumok mérése korsze-
rűen a félvezető detektorok alkalmazá-
sával történik. Ezek viszonylag jó felbon-
tóképességgel és hatásfokkal rendelkez-
nek, könnyen kezelhetők, a mérések ké-
nyelmesen elvégezhetőek. A szcintillációs 
detektor a gamma-sugárzás fotonjai-
nak a hatására elektromos impulzuso-
kat szolgáltat, mégpedig úgy, hogy az 
impulzusok nagysága arányos az azt 
keltő foton energiájával. A gamma-
spektrum vizsgálata tehát a detektor 
szolgáltatta elektromos impulzusok 
elemzésére vezethető vissza. 

A gamma-kvantumok közvetlenül 
nem hoznak létre felvillanásokat a szcin-
tillátorban. A szcintilláló anyag és a 
gamma-sugárzás kölcsönhatása során 
először nagyenergiájú elektronok kelet-
keznek, melyek lefékeződése kiváltja azt 
a jelenségsort, mely a szcintillációhoz ve-
zet. A szcintilláció során keletkezett fo-
tonok száma természetesen a fotonokat 
kiváltó másodlagos nagyenergiájú elekt-
ronokkal van kapcsolatban. 

A begyűjtött gombákat azonosítás 
után kiterítettük száradni, pár nap múl-
va betettük az előmelegített sütőbe, ahol 
annyira kiszáradtak, hogy kávédarálóval 
poríthattuk (ez nem sikerült tökéletesen 
pár szívósabb példány esetében, de a mé-
rést nem zavarta). Az így nyert próbákat 
analitikus mérleggel századgramm pon-
tossággal megmértük egy nylonzacs-
kókba csomagoltuk. Sajnos egyes pró-
bák esetében nem tudtuk összevetni a 
szárítmány tömegének az arányát a friss 

gomba tömegével, mivel szárítás közben 
egyes fajok részben elrothadtak. Ezért a 
táblázatban csak a szárítmány tömegét 
jeleztük. Ideális lenne a frissen szedett 
gomba aktivitását rögtön megmérni, 
ehhez azonban a detektorba még aznap 
kéne elhelyezni a próbát, ez a jelen eset-
ben nem volt lehetséges. A mérések így is 
hosszú időt vettek igénybe, Szacsvai ta-
nárnő kitartásának és türelmének kö-
szönhetően elegendő próbát sikerült 
megmérni, így a következtetéseink sok 
mérés alapján születhettek meg.

Hogyan	értelmezhetjük	
eredményeinket?

Az irodalomban azt találtuk, hogy a 
gyakrabban fogyasztott élelmiszerek tö-
megegységre vonatkoztatott aktivitása 
nem haladhatja meg az 1 kBq/kg érté-
ket, a ritkábban fogyasztott élelmisze-
reké pedig az 1,250 kBq/kg értéket, 
olyan radioaktív izotópok esetében, 
amelyek felezési ideje nagyobb, mint 10 
nap. A méréseinket gombaszárítmányon 
végeztük, így elég nehéz visszaszámolni 
a nyers gomba tömegére vonatkoztatott 
aktivitást, ugyanis a szárítási arány na-
gyon különböző (1/4 és 1/20 között vál-
tozott), nagymértékben attól is függ, 
hogy a leszedés pillanatától mennyi idő 
után sikerül megmérni a gombát, né-
ha egy része el is rothadt szárítás köz-
ben. Tehát csak a szárítmány tömegét 
vettük figyelembe, a friss gomba tö-
mege legkevesebb négyszer és legfel-
jebb hússzor nagyobb volt!

A táblázatokból kiderül, hogy mind-
két izotóp esetében a tömegegységre 
számított aktivitás jóval a megenge-
dett értéket alatt van. 

Egyes gombák esetében nem sikerült 
kimutatni, hogy tartalmaznának 137Cs 
radioaktív izotópot. A 27 próba eseté-
ben csak 12-ben volt 137C, ebből is 10-
ben 1 kBq/kg alatti értéket jelzett a mű-
szer. A népszerűbb ehető gombáknál 
mind 1 kBq/kg-nál kisebb vagy nulla 
volt az érték. A 40K izotóp aktivitása a 
céziuménál kisebb volt, a megmért 
népszerű, ehető gombák kevesebb ra-
dioaktív káliumot tartalmaztak, mint a 
mérgező vagy ehetetlen társaik.

Méréseink alapján nem lehet általános 
következtetéseket levonni, de egyelőre 
azt tapasztaltuk, hogy a gombák a ko-
rábbi nukleáris balesetek ellenére na-
gyon kevés radioaktiv 137Cs illetve 40K 
izotópot tartalmaznak. 

VÁRADI RÓBERT

(DVORÁCSEK ÁGOSTON FELVÉTELEI)

Piruló galóca
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geket ébresztett bennem, de azóta 
még inkább úgy gondolom, hogy 
megfigyeléseik nem bizonyítják, 
hogy a Marson volt élet. Szervetlen 
körülmények között is képződhet-
tek ezek a kristályok. Viszont a 
cikk ráirányította a figyelmet a 
mágneses baktériumokra. Addig 
soha nem is hallottam a létezésük-
ről, ami nem is olyan nagy csoda, 
mert 1975-ben fedezték fel őket. A 
cikk kapcsán szerveztek egy össze-
jövetelt az egyik NASA kutatóköz-
pontban, amelyen ott voltak ennek 
a tanulmánynak a szerzői, de mel-
lettük a mágneses baktériumok 
szakértői is, akikkel azóta is együtt 
dolgozunk. Kiderült, hogy a mág-
neses baktériumokban képződő ás-
ványokkal kapcsolatban sok tudo-
mányos kérdés még válaszra vár. És 
mivel én korábban hasonló ásvá-
nyokkal dolgoztam, adódott a lehe-
tőség, hogy ezeket a bioásványokat 
vizsgáljam. Nagyon érdekelt a té-
ma, egyrészt az interdiszciplinaritása 
miatt, másrészt mert nagy kihívás 
ezeket a nanométeres kristályokat 
megfelelő mérési módszerekkel ele-
mezni, vizsgálni. 

– Említette, hogy ez egy interdisz-
ciplináris kutatás. Milyen tudo-
mányterületről jövő kutatók vesznek 
részt a munkában?
– Nekem geológus diplomám van az 
ELTE-ről, de már a szakdolgozato-
mat is ásványok kristályszerkezeté-
ről írtam. Tehát engem elsősorban 
az ásvány érdekel a témában, ponto-
sabban az, hogyan tud a baktérium 
előállítani ilyen szigorúan szabályo-
zott méretű és alakú kristályokat. 
De a kutatásban biológusok is van-
nak, akik azzal foglalkoznak, hogy 
hol élnek ezek a baktériumok, mi-
lyen a metabolizmusuk, mely gének 
szabályozzák azokat a fehérjéket, 
amelyek szerepet játszanak a kristá-
lyok kiválasztásában. A fizikusok 
számára a mágneses baktériumok 
egy nagyszerű természetes laborató-
riumi rendszert jelentenek, amely-
ben különböző alakú, méretű, elren-
deződésű mágneses nanokristályok 
mágnesessége vizsgálható. Érdekes a 
téma a nanotechnológia számára is, 
mert a mágneses baktériumoktól 
megtanulható, hogyan lehet labora-
tóriumban szabályozott méretű, ala-
kú, összetételű mágneses kristályo-

– Honnan indult a kutatása?
– Az élőlényekben képződő mágne-
ses nanokristályokkal kapcsolatos 
kutatási témám egy furcsa véletlen 
nyomán indult el. Még a ’90-es 
években posztdoktori kutató vol-
tam Amerikában, az Arizona State 
University-n. Elsősorban azt vizs-
gáltam nagyfelbontású elektron-
mikroszkópiával, hogy milyen kris-
tályhibák vannak például a szulfid-
ásványokban. Abban az időben 
megjelent a Science folyóiratban egy 
NASA-kutatók által írt cikk, 
amelyben azt állították, hogy élet-
nyomokat találtak egy Marsról ér-
kezett kődarabban. Ebben a 4 milli-
árd éves meteoritban több olyan je-
lenséget megfigyeltek, amelyeket 
együttesen az egykori marsi élet bi-
zonyítékaként értékeltek. Egyik 
megállapításuk szerint olyan speci-
ális alakú és méretű vas-oxid és 
vas-szulfid nanokristályok vannak 
a meteoritban, amelyek a Földön a 
mágneses baktériumok sejtjeiből is-
mertek. Ezért feltételezték, hogy a 
Marson is volt élet, mégpedig mág-
neses baktériumok formájában. Ez 
a következtetés akkor is erős kétsé-
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MINIATdR	IRÁNYTdK	
ÉLV	SZERVEZETEKBEN

Gábor Dénes Nobel-díjas találmányát, a holográfiát egy 

nemzetközi kutatócsoport alkalmazta nanokristályok mág-

nesességének vizsgálatára – ezen kutatásban Pósfai 

Mihálynak,	a	Pannon	Egyetem	Környezettudományi	Intézet	
egyetemi tanárának is fontos szerepe volt. A módszer újfaj-

ta betekintést nyújt a negyven éve felfedezett mágneses 

baktériumok életébe: a természetes vizekben és ezek üle-

dékeiben	élW	szervezetek	mágneses	ásványaik	segítségé-
vel találják meg az optimális helyüket. Pósfai Mihály idén 

március 15-én Széchenyi-díjat kapott a munkásságáért.
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böző mágneses tulajdonságokat. 
Amikor az elektronholográfiát elő-
ször használtuk mágneses baktériu-
mok vizsgálatára, világrekordnak 
számított, hogy 30-40 nanométeres 
kristályok mágnesességét meg tud-

tuk mérni vele. A mai napig együtt-
működöm azzal a csoporttal, amely-
ben ennek a módszernek a szakértői 
dolgoznak. 

A mostani új, Vonderviszt Ferenc 
professzorral közös témánk röviden: 
a mágneses baktériumok a kristá-
lyok méretét, alakját, összetételét bi-
zonyos fehérjékkel szabályozzák, 
amelyekről ma már elég sokat tu-
dunk biológiai kísérletek révén. Cé-
lunk, hogy a kristályok kiválásában 
szerepet játszó biológiai makromole-
kulák egyes darabjait beépítsük 
nanoszálas fehérjékbe, ezzel olyan 
sablont hozva létre, amelyen kivál-
hat a mágneses vas-oxid. Reménye-
ink szerint ezzel a módszerrel elő tu-
dunk majd állítani mágneses 
nanoszálakat, amelyeknek érdekes 
gyakorlati alkalmazásai is lehetnek.

BAJOMI BÁLINT

mélységben. A baktériumok annyira 
kicsik, hogy pusztán a gravitáció ré-
vén nem érzékelik, merre van lefelé 
meg fölfelé. Ezért ha nincs bennük 
mágnes, akkor egy háromdimenziós 
keresési problémával állnak szem-
ben. Viszont ha mágnesesek, és 
kénytelenek orientálódni a földi in-
dukcióvonalakkal párhuzamosan, 
akkor ezt a háromdimenziós keresési 
problémát egydimenziósra redukál-
ják, hiszen egy vonal mentén le-föl 
liftezve gyorsabban megtalálják a 
megfelelő szintet. Lehetnek egyéb 
evolúciós előnyei is annak, hogy van 
bennük mágnes, de egyelőre még 
bizonytalanok az ismereteink, hogy 
mi egyébre használhatják ezeket a 
vas-oxid vagy vas-szulfid kristályo-
kat a mágneses baktériumok. 
– Mit tekint a legfontosabb eredmé-
nyének ezen a területen?
– Amikor elkezdtem ezzel a témával 
foglalkozni, még nem volt ismert, 
hogy a vas-szulfidot kiválasztó bak-
tériumokban milyen ásvány van. 
Többféle vas-szulfid létezik, van 
köztük mágneses és nem mágneses. 

Az irodalomban egy-
másnak ellentmondó 
eredmények voltak. Ezt 
a kérdést sikerült nekem 
tisztázni, 1998-ban a 
Science-ben jelent meg 
egy cikkünk a témáról.

Szintén fontosnak tar-
tom, hogy mi kezdtünk 
először elektronholo-
gráfiát alkalmazni a 
baktériumokban lévő 
nanokristályok mágne-
ses tulajdonságainak a 
vizsgálatára. Ez főleg 
egy angol kollégám, 
Rafal Dunin-Borkowski 
nevéhez fűződik, aki en-
nek a módszernek a 
szakértője. A holográfiát 
Gábor Dénes találta fel, 

ezért kapott Nobel-díjat az 1970-es 
években. De csak az elmúlt 20 év-
ben lettek alkalmasak az eszközeink 
arra, hogy ezt a technikát elektron-
mikroszkópban használjuk. Sok 
minden más mellett arra is jó ez a 
technika, hogy egyrészt láthatóvá 
tudjuk tenni a nanokristályok mág-
neses indukcióját, másrészt mennyi-
ségileg meg tudjuk mérni a külön-

kat előállítani, amelyeknek sokféle 
technológiai alkalmazása lehet. 
Ugyanakkor a kőzetmágnességgel 
foglalkozó geofizikusok számára is 
érdekes a téma, hiszen a mágneses 
baktériumok vizes környezetben él-
nek – tavakban, tengerekben, fo-
lyókban –, és amikor elpusztulnak a 
sejtek, akkor a bennük lévő mágne-
ses kristályok az üledékbe kerülnek, 
befolyásolva annak a mágneses tu-
lajdonságait.
– A mágnesesség hasznos a baktéri-
um számára?
– Igen. Jelenlegi ismereteink szerint 
arra használja a baktérium a mágne-
seket, hogy a sejt egyfajta iránytű-
ként viselkedjék. Passzívan orientá-
lódik a földi mágneses tér vonalaival 
párhuzamosan. A mágneses tér irá-
nya az adott szélességi körnek meg-
felelő szögben dől a Föld felszínéhez 
képest, és a baktérium ezen irány 
mentén le-föl úszkál (hacsak nem az 
egyenlítőn él a baktérium, ahol a 
mágneses indukcióvonalak párhuza-
mosak a felszínnel). Ennek azért van 
jelentősége, mert a legtöbb mágneses 

baktérium mikroaerofil, ami azt je-
lenti, hogy azon a szinten tud élni, 
ahol éppen elfogy az oldott oxigén. 
Például a Balaton üledékében ez a 
szint az iszap felső néhány millimé-
terében található, itt érzik jól magu-
kat a mágneses baktériumok, míg a 
Fekete-tengerben ez az úgynevezett 
oxikus-anoxikus átmeneti zóna a 
vízben van, körülbelül 50 méter 

A Magnetospirillum gryphiswaldense 

mágneses baktérium egy sejtje, amelynek 

hossztengelye mentén egy mágneses 

vas-oxid (magnetit) kristályokból álló lánc 

húzódik

A veszprémi Séd-patak iszapjából gy_jtött mágneses 
baktérium sejtjében található kettQs magnetitlánc mágneses 

indukció térképe, amelyet elektronholográfiás felvételek 

alapján szerkesztettek
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kat készítenének és bonyolítanának le 
kisebb gyermekek számára az IKSZ 
keretein belül, azt teljesítve. Ez egy ki-
váló lehetőség lenne a felsőoktatásban 
tanuló hallgatók számára is, hiszen egy 
erős tutori jelenlét mellett össze tudna 
kapcsolódni 3 korcsoport, így az egye-
temisták a középiskolásokkal karöltve 
átadhatják tudásukat és jó mintát mu-
tathatnak a fiatalabb gyermekeknek. 

Kérdőíves felméréssel végzett ku-
tatásunk egyik célja az volt, hogy 
kiderítsük van-e létjogosultsága a 
TANTUdSZ programnak. 

Kvantitatív kérdőíves felmérésünket 
két budapesti, két dunántúli és két ke-
let-magyarországi gimnázium 10-11-
12. évfolyamos diákjai körében végez-
tük 2015 november-decemberében. A 
kérdőívek kitöltetéséhez egyrészt be-
szereztük az iskolaigazgatók támogató 
levelét, másrészt az egyes KLIK (Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ) 
tankerületi igazgatók engedélyét is. A 

kérdőív 36 kérdését 4 témakör – egész-
ségvédő, betegségmegelőző progra-
mok; egészségkockázati és egészség-
támogató magatartások; önkéntes-
ség, iskolai közösségi szolgálat; 
szociodemográfiai kérdések – köré 
csoportosítottuk. Kutatásunk e fázi-
sában is kíváncsiak voltunk – főként 
a fővárosi és vidéki válaszadók szá-
mának kiegyensúlyozottsága miatt – 
a diákok egészségvédő programokkal 
és az IKSZ-szel összefüggő tapasztala-
taira, motiváltságára, attitűdjeire. 

Célunk volt, hogy még több fiatal vé-
leményét ismerjük meg a tervezett 
TANTUdSZ program tutoriális mód-
szertanáról.

A kérdőív kitöltése elektronikus úton 
(online link segítségével) történt, ön-
kéntes és anonim alapon. Összesen 
492-en töltötték ki, ebből 51,8% fiú, 
48,2% lány. A válaszadók 29,3%-a a 
10. évfolyamba, 28,3%-a a 11. és 42,5%-
a a 12. évfolyamba járt. A diákok 

EGÉSZSÉGNEVELÉS MÁSKÉPP
A	nemzeti	köznevelésrWl	szóló	2011.	évi	CXC.	 törvénycikk	értelmében	2016-tól	az	érettségire	bo-
csátás	feltételei	között	szerepel	az	50	óra	kötelezW	iskolai	közösségi	szolgálat	(továbbiakban	IKSZ)	
teljesítése	és	igazolása.	Az	IKSZ	egy	nevelési	célzatú	pedagógiai	eszköz,	mely	a	fiatalok	tapaszta-
latszerzését	 hivatott	 elWsegíteni.	 Hazai	 és	 nemzetközi	 szakirodalom	egyaránt	 bizonyítja,	 hogy	 az	

ilyenfajta	programoknak	érzékenyítW	hatásuk	lehet.

Kutatócsoportunk meggyőződése, 
hogy az IKSZ céljai – mint példá-
ul a szociális érzékenyítés, tapasz-

talatszerzés, attitűdformálás, felelősség-
vállalás erősítése – összecsengnek a kö-
zépiskolai egészségnevelő programok 
céljaival. A magyar fiatalok egészség-
magatartása elmarad az európai átlag-
tól. Az ESPAD (European School 
Survey Project on Alcohol and other 
Drugs) 2011-es felméréséből kiderül, 
hogy a 16 éves magyar fiatalok 37%-a 
gyújtott rá a megkérdezést megelőző 
30 napban, ezzel szemben az európai 
átlag 28%. Ráadásul ezek az adatok 
romló tendenciát mutatnak a korábbi 
évek eredményeivel összevetve, hiszen 
a fiatal dohányzók havi és napi 
prevalencia értéke is növekedett. Pedig 
az egészséggel összefüggő attitűdök 
leghatékonyabban a fiatal életkorokban 
és interaktív tudásátadási módszertan-
nal befolyásolhatóak helyes irányba.

Kutatásunk kiindulópontját a 
„TANTUdSZ – Tanulj, tanítsd, 
tudd!” ifjúsági egészségnevelő prog-
ram jelentette. A hiteles tudását-
adást, a kreativitást, s a gyakorlatori-
entáltságot képviselő TANTUdSZ 
program az egészségtudományi, va-
lamint a pedagógusképző karok hall-
gatói, valamint a fiatalabb korosztályok 
közötti interakciót segíti elő. Az IKSZ 
remek keretet adhatna egy olyan haté-
kony egészségnevelő programnak, 
mint a TANTUdSZ program koncep-
ciója. Ennek az újszerű és élményköz-
pontú programnak a lényege, hogy 
összekössük a kötelezően teljesítendő 
IKSZ-t az egészségnevelő programok-
kal. A programban résztvevő középis-
kolás diákok, egyetemistákkal együtt-
működve – folyamatos tutori segítség 
mellett – egészségnevelő foglalkozáso-

Az egészségvédQ/betegségmegelQzQ programok hatására adott 
válaszok azok körében, akik támogatják az egyetemistákkal közösen 

készítendQ programokat (N=172)
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48,2%-a fővárosi iskolák tanulói, 51,8% 
vidéki (megyeszékhely) iskolákba jár, az-
az a fővárosi és vidéki válaszadók számá-
nak megoszlása körülbelül fele-fele volt.

A diákok 92,1%-a már részt vett – va-
lamilyen mértékben – az IKSZ kerete-
in belül szervezett tevékenységben. 
Ugyanakkor csupán 48,7%-uk jelle-
mezte eddigi IKSZ-es tapasztalatait 
inkább (leginkább) csak pozitív tapasz-
talatként. A válaszokból kiderült, hogy 
a diákok döntő többségénél (72,2%) az 
IKSZ-es munka révén megjelenik a 
„jó segíteni másokon” hozzáállás. 

Meglepő módon a diákok 39,2%-ának 
egyáltalán nem volt egészségvédő/be-
tegségmegelőző témákkal foglalkozó is-
kolai tanórája vagy iskolán kívüli prog-
ramja a 2014/2015-ös tanévben. Ezen 
felül az is kiderült, hogy erős összefüggés 
van a programok léte és az egyes évfo-
lyamok között. A 11. évfolyamosok 
73,4%-a jelezte, hogy volt az előző tan-
évben iskolai vagy iskolán kívüli egész-
ségvédő, betegségmegelőző témákkal 
foglalkozó programja. Míg a másik két 
évfolyamból a diákok körülbelül fele je-
lezte, hogy volt ilyen programja (10. év-
folyam – 54,9%; 12. évfolyam – 56,6%).

A megkérdezett diákok 59,6%-a hisz 
abban, hogy az egészségvédő/betegség-
megelőző témákkal foglalkozó progra-
moknak pozitív hatása van a jövőjükre/
életvitelükre nézve. Ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy ezeknek a progra-
moknak igen jelentős hányada a diákok 
szerint: „csupán egy előadás” (inkább 
egyetért – 43,5%; teljes mértékben egyet-

ért – 16,4%). A diákok 64,2%-a szerint 
ők maguk nem aktív résztvevői a prog-
ramoknak. Ezzel szemben a diákok 
66,2%-a szívesebben venne részt olyan 
IKSZ-ben, ahol több játékos feladatot/
szerepet kapnának és használhatnák kre-
ativitásukat. Ez gyakorlatilag megfelel-
tethető a TANTUdSZ program egész-
ségnevelő koncepciójának. 

Felmérésünkben szerepelt az a kérdés, 
hogy a diákok szívesen készítenének-e 
egyetemistákkal közösen egészségvédő/
betegségmegelőző programokat kisebb 
gyermekeknek az IKSZ keretein belül 

(annak teljesítésével). A diákok 35,0%-
a nagyon szívesen készítene egyetemis-
tákkal együtt ilyen programokat. Az 
erre a kérdésre adott válaszok és a vá-
laszadók neme között azonban erős 
összefüggés figyelhető meg, ugyanis a 
lányok 47,7%-a, a fiúk csupán 23,1%-a 
készítene szívesen ilyen programokat. 
A diákok 47,4%-a bizonytalan volt a 
részvételt illetően. A bizonytalanság 
okának jellemzően a tapasztalathiányt 
jelölték meg a fiatalok. Az egyetemis-
ták/felsőoktatási hallgatók felé való 
pozitív nyitottság egy másik kérdé-
sünkből is kiderült, ugyanis a diákok 
fele (50,6%) szívesen részt venne egye-
temisták által vezetett egészségnevelő 
programokon. Fontos és elgondolkod-
tató összefüggést találtunk abban a te-
kintetben, hogy azok a fiatalok, akik 
nagyon szívesen készítenének ilyen 
programokat 75,6%-ban jelezték, hogy 
hisznek az egészségvédő programok 
pozitív hatásában.

Ez az arány már csak 57,5% azok kö-
zött, akik nem tudták eldönteni/bi-
zonytalanok voltak, hogy készítené-
nek-e ilyen programokat, míg a bizto-
san elutasítók csupán 33,3%-a mondta, 
hogy hisz az egészségvédő programok 
pozitív hatásában.

Pozitívum, hogy kutatásunk eredmé-
nyei alapján elmondható, hogy a diákok 
többségénél konzekvensen megjelenik a 
„jó segíteni másokon”-attitűd az IKSZ-
es munka révén. Az is kirajzolódik, hogy 
a fiatalok IKSZ-es tapasztalatai bár 
megoszlanak, nagy hányaduk mégis 
nyitott a kreatívabb megoldások felé.

Az egészségnevelő tanórákat és tan-
órán kívüli programokat illetően kide-
rült, hogy a diákok jelentős százalékának 
egyáltalán nem volt ilyen foglalkozása az 
elmúlt tanévben, illetve az is, hogy a 
megtartott egészségnevelő programok 
számának évfolyamonkénti megoszlása 
rendkívül változó. Ez utóbbi eredmény-
hez elengedhetetlen megjegyezni, hogy 
ezeknek a programoknak folyamatos 
képzést, tudásátadást és tapasztalatszer-
zést kellene nyújtaniuk a különböző év-
folyamok számára, igazodva az eltérő 
életkori igényekhez. A programok kivi-
telezésénél és a módszertan meghatáro-
zásánál kiemelten fontos lenne, hogy 
ezek az órák interaktívak legyenek, ez-
zel is közelítve a mai Z generációs fiata-
lok igényszintjéhez. Az egészségnevelő 
programok ne csak tapasztalat- és tudás-
szerzést ajánljanak a fiataloknak, hanem 
élményszintű foglalkozásokat is jelentse-
nek. Mindkét kutatásunkból kiderült, 
hogy a diákok több mint egyharmada 
nagyon szívesen készítene egyetemis-
tákkal közösen egészségvédő/betegség-
megelőző programokat kisebb gyerme-
keknek az IKSZ keretein belül, amely 
megegyezik a jövőbeni TANTUdSZ 
program koncepciójával.  A középiskolá-
sok nagy hányada szerint az egészség-
nevelő programoknak kifejezett pozi-
tív hatása lehetne életmódjukra és jövő-
jükre nézve, de véleményünk szerint ez 
a tudásátadás csak korosztály-specifi-
kusan, megfelelően szelektált témákkal 
és a fiatalok igényeihez igazodó inter-
aktív, élményközpontú pedagógiai 
módszertannal történhetne.

Mindezek még jobban alátámasztják 
a TANTUdSZ program létjogosultsá-
gát és szükségességét.

HAJDÚ ZSÓFIA, FEITH HELGA

Az egészségvédQ/betegségmegelQzQ programok hatására adott 
válaszok azok körében, akik elutasítják az egyetemistákkal közösen 

készítendQ programokat (N=87)
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1.
rész

A kiváló orosz Oleg 
Sztye pa novics Vialov 
geológust 1965-ben a 

fenevadra, a ragadozó állatra 
emlékeztető gondolatok vezet-
ték arra, hogy egy kisméretű, 
alig hat centiméter hosszú, se 
macskára, se kutyára nem emlé-
keztető, 15–20 millió évvel ez-
előtt élt, a Prut-folyó közelében 
megtalált, kihalt ragadozó állat 
lábnyomára alapítva megalkossa 
a jól hangzó ősi kövülettípus bio-
lógiai rendszertani egységét, a 
Bestiopeda nemet. Az életnyo-
mokat, köztük a lábnyomokat is 
a Linné-féle kettős név alkalma-
zásával lehet elkülöníteni, majd egy-
másra épülő magasabb kategóriákba 
sorolni. A nem (genus) egy fajának 
(species) kijelölt példányán, a 
holotípuson alapul, amelyet a leíró a 
rövid diagnózisban rögzít és jelle-
mez. Ebben az esetben a Bestiopeda 
bestia faj alatt egy olyan ragadozó ér-
tendő, amelynek a lábnyomhosszú-
sága 60–65 milliméter és négy, ováli-
san megnyúlt, egymáshoz közel elhe-
lyezkedő ujjnyomai vannak.

Minek nevezzelek?
A kihalt állatok életnyomainak 
rendszerezése különösen esetleges, 
mert csak a változatos formájukra és 

B E S T I Á K  N YO M Á B A N

méretükre lehet támaszkodni, leg-
többször maga a nyomot hagyó állat 
ismeretlen, és genetikai vizsgálatok-
ra sincs lehetőség. Ekkor kezdődnek 
a „minek nevezzelek?” dilemmák. 
Rendszerint a leírás pontatlan, a kö-
zölt ábra, fénykép (amennyiben akad 
ilyen) félreérthető, rossz minőségű. 
A Bestiopeda leírója kezdetben há-
rom fajt különböztetett meg 
(Bestiopeda bestia, Bestiopeda 
sanguinolenta és Bestiopeda gracilis), 
mindegyikük lábnyomhossza 6,5 és 
3,5 centiméter között van.

A fenevad sokszínű történetét 
1967-ben a bécsi Erich Thenius ős-
lénytan professzor folytatta, aki az 

alsó-ausztriai Rohrbachból gyűjtött, 
5–6 millió éves ragadozó lábnyomok 
között megpróbált elkülöníteni né-
hány, meghatározott állatcsoport-
hoz tartozónak vélt nyomot. Így a 
macskaszerű és a leopárdszerű 
Bestiopeda-fajokat, azután a menyét-
félékhez hasonlító Bestiopeda 
guloides-t és a mára már kihalt med-
vekutyákra emlékeztető Bestiopeda 
amphicyonides-t. Utóbbit – jobb híján 
– azért is ezzel a névvel illette, mert 
1935-ben professzora, Othenio Abel 
az ipolytarnóci lábnyomok között 
egy méretesebb ragadozót a medve-
kutyával, az Amphicyon-nal vélt azo-
nosíthatónak. 

A bestia valamilyen kegyetlen fenevad, ragadozó állat, s ha mégis emberi lény-

re használjuk e megnevezést, akkor leginkább a magukról megfeledkezett 

viselkedése,	mindenre	képes	nWk	vagy	a	kriminológia	zsargonjában	vérengzW	
gyilkosok	jellemzésére	szolgáló	jelzW.	Egyáltalán	létezett	ilyen	állat?

Bestiopeda lábnyoma a Földtani 

Intézet dísztermében 

A medvekutya életnagyságú szobra Ipolytarnócon 
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A jól hangzó nevű Bestiopeda  láb-
nyomtípusok között további bonyo-
dalmat okozott, hogy 4 vagy 5 uj-
juk volt-e, vagy csak éppen nem 
nyomódott a talajba, nem léptek rá 
erősen a szélső „kisujjukra”. Mind-
eközben a ma élő medvéknek öt, a 
kutya- és macskaféléknek négy jól 
elkülöníthető ujjnyomuk van, to-
vábbá a macskaféléknél a karom 
be nyo ma ta hiányzik, a kutyafélék-
nek viszont látható. 

Az ősmaradványokból közismert, 
hogy a 20–5 millió évvel ezelőtti 
időszakban kihaltak az addig élt egy-
kori ragadozók, miközben kialakul-
tak a kontinensek között állandóan 
vándorló és mai is élő ragadozók ősi 
formái. A Bestiopeda-t kimutatták 
már Argentínából, Új-Mexikóból, 
Türkmenisztánból, Euró  pában a 

Kárpátok külső és belső területeiről, 
Dél-Franciaországból és az Ibériai-
félszigetről is. Egyikük sem hason-
lít a másikra, s amelyeket új fajként 
írtak le, azok is csak a típuslelőhe-
lyükről ismertek. A különböző 
Bestiopeda-fajok fajöltője, azaz élet-
tartama a 35 000 000–18 000 évvel 
ezelőtti időszakban szórványosan 
minden földtörténeti korban előke-
rült. Bármelyik emlősnem fajöltője 
az őslénytani adatok alapján nem 
lehet irreálisan hosszú, mert a köz-
ben eltelt millió évek alatt vagy ki-
hal vagy alkalmazkodva új fajjá 
alakul át. 

Problémás lábnyomok
Az ipolytarnóci lábnyomokról 1985 
júliusában megjelent egy monográ-
fia, mivel ebben az évben Budapes-
ten, a Magyar Állami Földtani Inté-
zet főszervezésében rendeztük meg 
a szakma „neogén világkongresszu-

lény-

ett 

viselkedése,	mindenre	képes	nWk	vagy	a	kriminológia	zsargonjában	vérengzW	
gyilkosok	jellemzésére	szolgáló	jelzW.	Egyáltalán	létezett	ilyen	állat?

Két egymást követQ Bestiopeda-lépésnyom 

Ipolytarnócon 

Az ipolytarnóci bemutatóhely
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begykoptató módszerrel, standardi-
zált méretek és gyurmabenyomatok 
metszeteivel sikerült megvalósítani.

A látványos lábnyomok mellett vi-
szont ott voltak a „proble ma ti cu-
mok”. Tasnádi Kubacska András 
nagy szakmai vitát kiváltva úgy 

gondolta, hogy az Afrikából először 
Európába átvándorolt ormányosok 
is otthagyták lábnyomaikat, sőt 
Vértes László ősrégész ötletére a 
gumósfogú őselefánt ürülékének is 
ott kellett megmaradnia. Ezek az 
ősállatok nem jártak erre, de tény, 
hogy a környéken már éltek. Az 
ipolytarnóci egykori téglagyári gö-
dör 17–18 millió évvel ezelőtt lera-
kódott agyagából ugyanis előkerült 
a masztodon csonttöredéke.

További bizonytalanságot okozott 
a többfelé tisztán látszó íves „karom-

sát”. Hámor Géza akkori igazgató 
nemes egyszerűséggel közölte, hogy 
alig fél év múlva a könyvnek meg 
kell jelennie: régen eljött az ideje, ha 
már elődeink ezt mintegy kilencven 
éve „trehányságuk” miatt nem tet-
ték meg,. Ahogy annak idején meg-
szokott volt, amit az igaz-
gató mondott, az „szent” 
volt! A megbízott kutató 
pedig ezerszámra másolta 
a korábbi tanulmányokat, 
begyűjtötte az intézetben 
őrzött, majd onnan helyhi-
ány és a „genius loci” mi-
att Ipolytarnócra szállított 
teherautónyi mennyiségű 
lábnyommásolatokat, va-
lamint a sokfelé fellelhető, 
lelőhelyükről elszállított 
eredeti lábnyomos homok-
kőlapokat. Elődeitől szép 
leírásokat, fényképeket és 
gondolatokat örökölt, s 
örömmel töltötte el, hogy 
felfedezett mindent, amit ők láttak. 
Az orrszarvúak, a kétféle párosujjú 
patás kecses lépésnyomai, a négy-
féle madár esetlen topor gás nyoma, 
no és a ragadozók csúcsa: az egy 
állattól származó tökéletes kar-
mokban végződő három lábnyom 
– mindezek félre nem ismerhető 
szépségükkel és egyértelműségük-
kel felgyorsították a munkát. A 
20x25 méteres védőcsarnok alatt 
1298 nyomot lehetett négyzetháló-
ba illesztett koordinátákba rögzíte-
ni. Mindezt térdropogtató és ujj-

sor”, amelyekhez tartozóan két eset-
ben a talp körvonalait is sikerült azo-
nosítani. A menyétfélékre hasonlító, 
valamint további két ragadozó nyo-
ma körül azonban a megoldás a jövő 
homályába veszett.

A	prioritás	elve
Az ipolytarnóci lábnyomok közül 
korábban csak az orrszarvú kapott 
tudományos nevet, miután Vialov 
1965-ben Rhinoceripeda tasnadyi-nak 
nevezte el. A kiváló kutató „a tasnádi 
orrszarvúnyomát” Tasnádi Kubacska 
András tiszteletére ugyan betűhibá-
val (tasnádi és nem tasnády) nevezte, 
de a biológiai rendszerezéshez szük-
séges névadás szabályzata, a „kódex” 
szerint az új faj latinosított nevét úgy 
kell használni, ahogy az – akár hibá-
san is – először megjelent. 

Az állatnevek története ezzel nem zá-
rult le, mert O. Sz. Vialov újra megje-
lent az ipolytarnóci lelőhelyen, s rövid 
látogatása után mintegy száz kérésből 
álló listát (fényképek készítése, méretek 
megadása, irodalom összeállítása stb.) 
hagyott a Földtani Intézetben. Kérését 

könnyű volt teljesíte-
ni, mert akkor mind-
ezek már kéznél vol-
tak, és postán min-
dent meg is kapott. 
Az eredmény nem 
maradt el: Vialov rö-
vid időn belül új fa-
jokként leírta az 
ipolytarnóci állatnyo-
mokat. Két tanulmá-
nyát ugyanazon ké-
pekkel illusztrálta, 
mint a néhány hónap-
pal korábban megje-
lent hazai monográfi-
ában a cikkszerző azt 
megtette, ezért a 

„kódex” legfontosabb elve, a legelső le-
írás (prioritás) alapján az új fajok név-
adása nem Vialovot illette. Vialov kitű-
nően látta-érzékelte az ipolytarnóci ál-
latnyomokat, s munkássága alapján 
több esetben is változtattunk azok ne-
vein. A legnagyobb ragadozó, a 
Bestiopeda maxima nyomát akkoriban 
azonban senki sem látta Ipolytarnócon.

KORDOS LÁSZLÓ

MÉSZÁROS ILDIKÓ

(Következik: Se nem medve, se nem 
kutya: a medvekutya)

A Bestiopeda 2015-ben felfedezett ipolytarnóci lábnyoma

(MÉSZÁROS ILDIKÓ FELVÉTELEI)

A 2015-ben (balra) és az 1900-ban (jobbra) felfedezett ipolytarnóci Bestiopeda 

maxima példányok bal és jobb oldali lábnyom-rekonstrukciói (KORDOS LÁSZLÓ)
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szűnnek vagy összetételük megváltozik. Ha kifejezetten op-
timalizálni szeretnénk, hogy mennyit akarunk költeni banki 
szolgáltatásokra, akkor az interneten egy sor hasznos össze-
hasonlító program működik, amely az általunk igénybe vett 
szolgáltatások alapján segít az eligazodásban. 

Minden szolgáltatás igénybevételénél megszokott, hogy a 
piacon verseny van, a cégek jobbnál jobb ötletekkel bombáz-
nak minket, hogy elcsábuljunk és az ő termékét, szolgáltatá-
sát vegyük meg. A pénzügyi szolgáltatók is ezt teszik, hiszen 
több ügyfelet szeretnének kiszolgálni és növekedni szeretné-
nek. Ezeket az ajánlatokat hasznos megvizsgálni, áttekinteni 
és összehasonlítani több síkon is, hogy eldönthessük, az új, 
hirdetett lehetőség jobbat, hatékonyabbat, netán olcsóbbat je-
lent-e jelenlegi bankkapcsolatunkhoz képest.    

A hazai bankpiacon talán már nincs egyetlen szolgáltató sem, 
amely ne adna ügyfelének bankkártyát és hitelkártyát, mert a 
készpénzkímélő fizetések száma és népszerűsége folyamatosan 
növekszik. A hitelkártyák bank által nyújtott hitelkeretének el-
költése kétségkívül csábítóan hat, főleg, ha pontosan be tudjuk 
tartani azt a türelmi időszakot, ami alatt visszatöltve a felhasz-
nált összeget, a hitelpénz használata tényleg költségmentes le-
het. Időnkénti pénzügyi áttekintésünk során nem árt vissza-
menőlegesen is megnézni, hogy havonta mennyit is fizettünk, 
ha mégis kicsúsztunk a türelmi időszakból. Ha úgy találjuk, 
hogy nem mindig sikerült a hitelkártyát hitelkamat nélkül 
használnunk és fájdalmasan magas az idegen pénz használatá-
ért kifizetett összeg, akkor el kell gondolkodni, hogy a havi ki-
adási szerkezet időbeni átrendezésével hogyan lehet megúszni 
ezt a kiadást. És ha már eddig eljutottunk, akkor innen csak 
egy lépés annak eldöntése, hogy tényleg szükségünk van-e a 
hitelkártyára vagy be tudjuk osztani pénzünket úgy is, hogy 
csak a saját pénztárcánkból költünk. 

A különböző célú és futamidejű hitelek esetében sem haszonta-
lan visszanézni, hogy ezek havonta mennyi hitelkamatot 
vesznek ki a zsebünkből. Amennyiben úgy találjuk, hogy ne-
héz ez a teher, akkor akár magunk, akár a szélesebb családi 

kör számára is fel kell tenni a kérdést: van-e vala-
milyen mód, esetleg a kiadási szerkezet radikális 
átrendezése, netán új jövedelmek bevonása annak 
érdekében, hogy előtörlesztéssel vagy a hitel teljes 
visszafizetésével enyhíthető legyen a kamatkiadás. 
A megtakarítások terén is célszerű áttekinteni az élő 
és a kifutóban lévőket annak érdekében, hogy a 
pénzpiac folyamatos változásának megfelelően az 
előnyöket kihasználjuk, hiszen gondolnunk kell a 
betétek, az állampapírok, a kötvények kamatára és 
a sokkal kockázatosabb tőzsdei befektetések ug-
rándozó hozamára is. A leírtak összefoglaló mot-
tója ez legyen: tájékozódás, visszatekintés és kiérté-
kelés – ezek alapján pedig a szükséges változtatás a 
mi kezünkben van.  

PALLA GÁBOR

PÉNZÜGYEINK

VISSZATEKINTÉS ÉS KIÉRTÉKELÉS
Napjainkban felgyorsult körülöttünk a világ és a megszo-

kott dolgok is folyamatos változáson esnek át. Így van 
ez a pénzügyi szolgáltatások terén is, ezért hasznos le-

het, ha időnként egy viszonylag hosszabb időszakra, legalább 
egy-másfél évre visszatekintünk. Szükséges ez azért is, mert 
a szolgáltató és az ügyfél közötti pénzügyi kapcsolatok a gaz-
daság működésével, mozgásával, szerves egységet alkotnak, 
továbbá a pénzügyek technológiája az informatikai fejleszté-
seknek is fontos részét képezi. Az ilyen visszatekintés arra va-
ló, hogy elgondolkodjunk azon, vajon szükség van-e pénz-
ügyi kapcsolatunkban változásra, elégedettek vagyunk-e 
bankunkkal, továbbá igényelt szolgáltatásainkat teljes mér-
tékben ki tudja-e elégíteni.    

Az áttekintést legjobb a bankkapcsolatokkal kezdeni. Egy 
családnak, de akár egy személynek is nemcsak egy, hanem akár 
több pénzintézettel is lehet kapcsolata. Bizonyára, amikor az 
ügyfél – akár évekkel korábban - aláírta szolgáltatójával a 
szerződést, indokolt volt választása. Időnként nem árt felül-
vizsgálni ezt a helyzetet: tényleg van-e szükség több bank-
kapcsolatra, tényleg kihasználjuk-e szolgáltatásaikat, az eze-
kért fizetett időszakos és rendszeres díjak (fizetési és értékpa-
pír számlavezetés, pénzmozgatás, kártya, stb. költségei) 
arányban vannak-e a nyújtott szolgáltatásokkal? E szolgálta-
tásokat további ismérvek alapján is célszerű vizsgálni. A ki-
szolgálás minősége is fontos elem, vonatkozik ez a fióki ügy-
félkapcsolatokra, különösen akkor, ha időnként szükségünk 
van egy olyan tanácsadó segítségére, akihez bizalommal for-
dulhatunk. Ilyen az, ha hitelfelvételben gondolkodunk vagy 
egyszeri, esetleg rendszeres megtakarítási formához kérünk 
segítséget. A nyújtott informatikai szolgáltatások (internet-
bank, bankkártya, befektetések internetes lebonyolítása, stb.) 
sokrétűsége és megbízhatósága ugyancsak fontos. De nem 
elhanyagolható az sem, hogy egy-másfél év alatt nagy való-
színűséggel változik a banki szolgáltatások tartalma és az er-
re épülő díjszerkezet és árazás is, illetve bizonyos, korábban ak-
ciós vagy csomagban elérhető szolgáltatások idővel meg-

A VILÁG PÉNZEI

Izlandi korona
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A véget megelőzően Róma 
már három évszázada véde-
kező háborúkra kényszerült 

a korábbi hódító háborúk helyett. 
De amíg a hódító háborúk erőforrá-
sokat vonnak be egy birodalom épí-
tésébe, addig a védekező háborúk 
erőforrásokat emésztenek föl!   

A birodalom bukásával még nem 
volt vége a népvándorlásnak, Euró-
pa a kora középkor anarchiájába 
süllyedt, népek, törzsek vonultak 
rajta keresztül, minden cseppfolyós-
sá vált, a régi nagy közösségi struk-
túrák, mint a polisz, a faluközösség 
és a törzs felbomlottak. A végtelen 
germán, szláv, frank, skandináv er-
dőségekben a közösség 
ténylegesen is szétszóró-
dott, felbomlott, atomi-
zálódott: a társadalom 
alapsejtje a patriarchális 
nagycsalád lett. A közös-
ség már csak időleges 
összegyűlésében létezett, 
és nem valóságosan, el-
vont eszmei közösséggé 
vált, a családfők, nem-
zetségfők időszakos ösz-
szegyűlésében, a „tör-
vénylátó” ősi fa, vagy 
szikla tövében.

Richard Wagner Lo-
hengrin című operájá-
nak nyitányában Mada-
rász Henrik, Brabant hercege hívja a 
germán és frank családfőket, nem-
zetségfőket a Schelde folyó torkola-
tánál található „törvényhozó” szik-
lához egy hadjárat megszervezésére. 
933-ban vagyunk, a kalandozó ma-
gyarokkal szembeni szövetség meg-
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kötéséről van szó, a merseburgi me-
zőn lezajlott csata előtt.  Ennek a 
kornak a viszonyait tükrözik a mo-
dern európai irodalom első nagy al-
kotásai, az óskandináv, óger-
mán, óizlandi sagák, vagyis „család-
regények”, amelyek egyben mitikus 
legitimációját adják egy-egy fel-
emelkedő, erős család örökletessé 
váló vezető szerepének.

Elhúzódó hatalmi vákuum:  
az individuum születése

Fél évezreden át tartott Európa eme 
„cseppfolyós” állapota, vagyis nagy-
jából  az első millenniumig a hatalmi 
vákuum jellemezte a kontinenst. 

Nagy Károly „birodalma” (762–814) 
sem törte ezt meg, hiszen az nem 
volt igazi birodalom, de még a mai 
értelemben vett állam sem: nem ren-
delkezett hatalmi központtal (példá-
ul fővárossal), kifejlett állami admi-
nisztrációval, államszervezettel, de 

még erős hadsereggel sem. Egy laza 
törzsszövetség volt csupán, és Nagy 
Károly egész élete az adófizetést 
megtagadó, illetve a kereszténység 
felvételét elutasító törzsek, klánok 
elleni hadjáratokkal telt el. A „Karo-
ling reneszánsz” kulturális felvirág-
zást hozott, ám hiányzott belőle az 
államszervező kulturális erő.

Bizánc sem tudta betölteni a hatal-
mi űrt, mert keleti határainak védel-
me kötötte le erőit. Európa elfalusia-
sodott, a városi kultúra lehanyatlott, 
Róma tereit fölverte a gaz, az áru-
pénzgazdálkodást felváltotta az ön-
ellátás, a naturáltermelés.

Az új rend organikus 
szervezWdése

Ugyanakkor az Elbától 
és a Lajtától nyugatra 
eső térségben egy sajá-
tos, organikus újjáépü-
lés is kezdődött: a társa-
dalom alulról kezdett 
megszerveződni a ki-
emelkedő, erős családok 
révén, kiépültek az új 
közhatalmi és közfunk-
ciók, de az addigi törté-
nelmi folyamatoktól el-
térően az alul levők cse-
lekvő részvételével, és 
nem fölülről kiinduló, 
erőszakolt úton. 

A kiemelkedő családok megszer-
vezték saját környezetüket, fegyve-
res kíséretükkel biztonságot, védel-
met nyújtottak, jogot és igazság-
szolgáltatást teremtettek, és e szol-
gáltatásokért fizettek az új 
alattvalók, először önkéntes ter-

Amikor	476-ban	Odoaker	germán	zsoldosvezér	Ravennában	megfosztotta	a	
12 éves gyermekcsászárt, Romulus Augustulust a trónjától, és a császári jelvénye-

ket	Bizáncba	küldte	Zénó	császárhoz,	a	Nyugat-Római	Birodalom	megszent	létez-
ni,	és	ezzel	véget	ért	az	ókor	is.	A	mindent	elsöprW	népvándorlás	temette	maga	alá	
a birodalmat, helyén szétesett, törzsi protoállamok keletkeztek. Miként zajlott egy 

új rend kialakulása – közgazdászszemmel?
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nek a kora volt – a modern Európa, 
a nyugati civilizáció alapja. Az 
egyén levált a közösség köldökzsi-
nórjáról, már nem hangyaegyed 
volt a bolyban, vagy nem méhegyed 
a kaptárban.

A szerzetesrendek szerepe
A szerzetesrendek jelentették ek-
kor az első olyan szervezett közös-
ségeket, amelyek ugyanakkor a 
szellemi tevékenység központjai is 

lettek. Erős államhatalom híján a 
szerzeteseknek meg kellett védeni-
ük magukat, ezért építettek masz-
szív kolostorokat, az első kőépít-
ményeket a római romokon. 
Ugyanakkor Krisztus szolgáinak 
nem voltak jobbágyai, magukat 
kellett ellátniuk, vagyis termelni 
kezdtek, mégpedig mindent: ag-
rártermékeket és iparcikkeket egy-

aránt. „Ora et labora! – Imádkozzál és 
dolgozzál!” – intettek nursiai Szent 
Benedek regulái 540 körül. 

Először az emberiség történelmé-
ben ekkor egyesült a fizikai és a szel-
lemi munka. A középkor folya-
mán, a „virágzó feudalizmus” 
agrár inno vá ciói mindig a kolostori 
földekről indultak ki, mint ahogy 
a kolostori műhelyekből az ipar 
nagy innovációi. A fejlett élelmi-
szeripart, szőlő- és borkultúrát, 

malomipart, textil-
ipart, fémmegmunká-
ló technológiát mind a 
szerzetesek teremtették 
meg. A IX. század vé-
gétől a XIV. század kö-
zepéig, az 1347–1349-es 
nagy pestisjárványig 
tartott a permanens ag-
rárforradalom Nyugat-
Európában, amelynek 
révén Európa agrárter-
melékenysége maga 
mögött hagyta a többi 
kontinensét, elindítva 
a városi civilizáció új 
típusú, árutermelésre 
alapozott fejlődését. Ez 
egyben a katedrálisok 
és a tengerjáró hajók 
építőinek kora. Nyu-
gat-Európa 3000 ka-
tedrálisát 1150–1400 
között nem a király, 
nem a pápa, vagy a 
püspök építette, ha-
nem a polgárság a saját 
dicsőségére.

Visszatérve a kora kö-
zépkor hajnalához: a 
szerzetesrendek közötti 
távolsági borkereskede-
lemmel indult újra a tá-
volsági kereskedelem 
Európában. Liturgiai 
okokból a szőlőt fölvit-
ték Skandináviába is, 
ám ott nem ért be, így 

rájöttek, hogy érdemesebb e nedűt 
Pannóniából, Itáliából, vagy a Raj-
na mellől importálni. Márpedig a 
szőlő- és borkultúra az agrárterme-
lés csúcsa, valóban „kultúra”, és 
nem egyszerű „termelés”. A hellén-
latin szőlő- és borkultúra újjáélesz-
tése önmagában is kiinduló pontja 
lett sok nagy agrár inno vá ció nak.

GAZDAG LÁSZLÓ

ményadományok, közmunka (pél-
dául várépítés), majd később tétele-
sen rögzített adók formájában. Ki-
alakult tehát egy új típusú kliens-
szerviens függőség, a hatalom és 
alattvaló viszonya egyfajta kölcsö-
nös szolgáltató jelleget kapott, és 
így már nem puszta, nyers uralmi-
alávetettségi viszony volt. Ugyan-
akkor ennek következtében meg-
maradtak bizonyos döntési kompe-
tenciák az alsóbb szinteken is, a ha-
talom nem szippantott 
minden ilyen funkciót 
magához, kiépültek az 
autonómiák (a város-
oké például), a szubszi-
diaritást garantáló in-
tézmények. 

A jobbágy-földesúr 
viszony egyfajta szigo-
rúan szabályozott per-
szo na li  zált jogviszony 
volt, amely meghatá-
rozta az alattvaló és a 
hatalom kötelességeit 
egyaránt. A jobbágy 
nem a földhasználatért 
fizetett adót, hiszen a 
jobbágytelek neki ala-
nyi jogon járt, hanem a 
földesúrtól kapott szol-
gáltatásokért, mint a 
védelem, jogbiztonság, 
igazságszolgáltatás, a 
társadalom megszerve-
zése. A mikroközösség, 
a család, az egyén ké-
sőbb, tehát még az ab-
szolút monarchia korá-
ban is megtartotta au-
tonómiáit, relatív füg-
getlenségét. Fölépült a 
feudális piramis, a ha-
talom és alattvaló vi-
szonyát szerződések 
biztosították, a legfelső 
szinten ez manifesztá-
lódott a történelemből 
ismert bullákban.

Mindez voltaképpen nem volt 
más, mint az individuum tömeges 
születése. A görögöknél az egyén 
már nagynak jelenhetett meg, de 
még nem tömegindividuumként, 
hanem csupán egyes kiemelkedő 
személyiség formájában. A kora kö-
zépkor az önálló vágyakkal, törek-
vésekkel, autonómiákkal rendelke-
ző individuum tömeges születésé-
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Réti mese, avagy fordított alkí-
mia. Két ékszer tündöklik a 

napkelte első sugaraiban. Mesterien 
cizellált ötvösremekek. Aztán a 
varázslatot megtöri a hő realitása. 
Az opálos gyöngyszem és arany-
foglalata helyén egyetlen friss 
nedvdús fűszál marad, a mező éle-
tében ez az igazi érték. A csengety-
tyűk ezüst csipkéje előbb harmat-
cseppekké lényegül, majd elillan a 
gyönyörű, kis virág bolyhait bor-
zolgató szellővel. A rét üzemében 
megkezdődik a tavaszi nap ener-
gia-feldolgozó munkája. Ám a 
napnyugta ismét varázsol; nemes 
ívű díszes pásztorbot őrzi az el-
szenderedő tájat. H. J.

3 4 1. Horváth Miklós 

(Butyka, hmika@vilaglex.hu ) 

– Gyöngy aranyfoglalatban – A reggel 

újra fagyott, és a ragyogó napsütésben 

makrózgattam a f_ben. Érdekes volt, hogy 
több jéggolyót találtam. Valószín_leg 

a leh_lés, a már képzQdött harmatcseppeket 
jéggé dermesztette, majd ezekre még 

jégkristályok rakódtak a levegQbQl 
kifagyó párából.

2–3–4. Nyisztor Miklós (Debrecen, 
nyisztor40@gmail.com) – Átalakulás – 

Városunk határában él a fokozottan védett 
Magyar Kökörcsin (Pulsatilla flavescens, 

P. hungarica). Néhány kép, ahogy 
én látom ezt a csodálatos virágot.

5. Lovas-Kiss Ádám (Monostorpályi, 
epipactispalustris@gmail.com) 

– Jó estét – Hajdúbagoson fényképeztem. 
Naplementekor uralja a mezQt.

5
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

1.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Melyik szám illik a kérdQjel helyére?

3.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Milyen alakzat kerül a kérdQjel helyére?

Melyik két bet_ hiányzik a jobb oldali virágsziromból?

Az	elWzW	számunkban	megjelent	feladványok	
megoldásai

1.	fejtörW	– Schmiedl Gábor feladványa

Megoldás: Harry	Potter	és	a	FWnix	rendje 
(A bet_ket a jobb alsó saroktól indulva az óramutató járásával meg-

egyezQ irányban, csigavonalban haladva kell összeolvasni.)

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: B
(A bal oldali ábrát függQlegesen tükrözzük, és a színeket felcseréljük.)

3.	fejtörW – Vasas Gábor feladványa

Megoldás: Három	láncszemet.		

(Ha az ötödik láncdarab mindhárom láncszemét szétnyitjuk, 
összekapcsolhatjuk velük a 1–2., 2–3., és 3–4. láncdarabokat.)

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általános	
feladatmegoldó	képességét	teszik	próbára.	A	helyes	
megoldásokat	 jövW	 heti	 számunkban	 közöljük.	 Jó	
töprengést,	briliáns	ötleteket,	eredményes	gondol-

kodást	kívánunk!



A halogatás haszna

Mi jó lehet abban, hogy nem 
kezdünk hozzá időben megúsz-
hatatlan teendőink elvégzésé-
hez? Mi értelme van valamilyen 
pillanatnyi haszon vagy öröm 
kedvéért későbbre tenni és ez-
által megnehezíteni egy eset-
leg már régóta esedékes fel-
adat elvégzését? Nos, a józan 
ész szerint semmi, a haloga-
tással csak stresszt okozunk 
önmagunknak és másoknak, 
rosszabb teljesítményt nyúj-
tunk, mint akkor tehetnénk, 
ha előrelátóak vagyunk. Két 
kínai pszichológus, Bin-Bin 
Chen és Lei Chang azonban 
arra gondolt, talán lehetséges, hogy a halogatás csak 
abban a társadalmi-gazdasági környezetben káros, 
amelyben ma a legtöbben élünk, és amelyet hajlamo-
sak vagyunk természetes alapállapotnak tekinteni.

A lélektanban az utóbbi időben egyre ismertebbé 
vált az élettörténet-elmélet, melyet talán logikusabb 
volna életstratégia-elméletnek hívni, hiszen valójában 
nem az emberek életének történetére vonatkozik, ha-
nem arra, hogy ki milyen hozzáállással éli az életét. 
Az egyén stratégiája attól függ, hogy az őt körülvevő 
világban a körülmények mennyire megbízhatóak, ki-
számíthatóak. Ha az életkörülmények állandóak és 
biztonságosak, akkor az ember lassú stratégiát alkal-
maz: sokáig készülődik a „nagybetűs Életre”, később-
re teszi az utódnemzést, inkább kevesebb gyermeket 
vállal, viszont kitartóan, hosszú ideig támogatja őket. 
A gondolkodás jövőorientált, a tervek hosszú távra 
szólnak. Ezzel szemben, ha a külső körülmények bi-
zonytalanok, vagyis nem tudni, miből fog megélni az 
ember később, sőt ő és a családja egyáltalán életben 
tud-e maradni, akkor a gyors stratégia hasznosabb. 
Nemcsak alapvető társadalmi változások, például há-
ború kitörése teheti bizonytalanná az életfeltételeket; 
békeidőben is szinte minden társadalomban vannak 
olyan csoportok, amelyek tagjai számára a megélhe-
tés bizonytalan. Az ilyen helyzetben élők kénytelenek 
– természetesen nem tudatosan – gyors stratégia sze-
rint élni. A nemi érés korábbra tolódik, előbb szület-
nek meg az első gyerekek, viszont a szülők egy-egy 
gyermekre kevesebb energiát fordítanak. A mának 

élnek, és nem a távoli jövőbe tekintve terveznek, hi-
szen ez a bizonytalan körülmények között értelmet-
len volna.

Chen és Chang, amint az Evolutionary Psychology című 
folyóiratban megjelent cikkükből kiderül, azt feltételezik, 
hogy a halogatás a gyors stratégia velejárója, mégpedig 
azért, mert bizonytalan életkörülmények között sokkal 
hasznosabb, ha az ember az adott pillanatban megszerez-
hető előnyökre összpontosít, és nem a jövővel foglalkozik. 
A kutatók 199 kínai egyetemista bevonásával felmérést 
végeztek, hogy feltételezésüket ellenőrizzék. Kérdőívek 
segítségével felmérték a diákok három vonását: mennyire 
jellemző rájuk a lassú, illetve a gyors életstratégia, meny-
nyire jövőorientált a gondolkodásuk, és mennyire jellem-
ző, hogy szeretik halogatni a mindennapi dolgokat (pél-
dául egy levél feladását vagy a felkészülést egy vizsgára). 
Az eredmények igazolták a kutatók elgondolását: azok a 
válaszadók, akik hajlamosak voltak a halogatásra, in-
kább a gyors életstratégia jellemzőit mutatták, és sokkal 
kevésbé voltak jövőorientáltak, mint azok, akik a lassú 
stratégiát képviselték. Vagyis a halogatás, mint a gyors 
életstratégia egyik megnyilvánulási formája hasznos lehet, 
csak éppen nem abban a társadalmi környezetben, ame-
lyet hajlamosak vagyunk általánosnak tekinteni. A pilla-
natnyi előnyök megragadása a hosszabb távon kifizető-
dő cselekvések félretolásának árán olyan magatartásfor-
ma, mely nem véletlenül rögződött belénk az evolúció 
során, de ha nem a megfelelő körülmények között jelenik 
meg, kifejezetten előnytelen lehet.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Nemigen (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

VisszanWhetnek-e	
az	ember	végtagjai?

John P. Fisher, a University of Ma-
ryland Fischell Biomérnöki Tan-

székének professzora azt állítja, hogy 
„Sürgető szükség van arra, hogy komp-
lex fiziológiával rendelkező szöveteket 
hozzunk létre, például végtagokat.” Ja-
vítaná az amputáción átesett pácien-
sek életminőségét, ha ismernénk 
azokat a komplex biológiai folyama-
tokat, melynek során az emberi test 

A maradványból annyit sikerült 
megállapítani, hogy egy Ia típusú 
szupernóváról volt szó, amelyeket 
egyébként a kozmikus távolságmé-
résben szabványgyertyaként hasz-

Azonosították	
a	Tejútrendszer	legfiatalabb	
szupernóvájának	eredetét

Amerikai csillagászoknak a NASA 
Chandra röntgen-űrobszer-

vatóriuma és a nagyon nagy 
távcsőrendszer (VLA) megfi-
gyelései alapján sikerült megha-
tározni a Tejútrendszer eddig 
ismert legfiatalabb szu per nó va-
robbanásának valószínű okát. 
Az eredményről az Astrophysical 
Journal-ben számoltak be.

A kutatók a G1.9+0.3 kataló-
gusjelű objektumot már koráb-
ban a Tejútrendszer legfiatalabb 
ismert szupernóva-robbanásá-
nak maradványaként azonosí-
tották, amely mintegy 110 éve 
történhetett galaxisunk egy 
olyan porfelhőkkel elfedett 
részében, ahonnan a felvil-
lanás fénye nem juthatott el 
hozzánk.

nálnak a csillagászok. Ezért is fontos 
tudniuk, pontosan hogyan mennek 
végbe ezek a robbanások.

A legtöbb kutató egyetért abban, 
hogy a szupernóvarobbanás során 

egy fehér törpe (a nukleáris 
tűzelőanyagát már elhasz-
nált, Naphoz hasonló csillag 
szupersűrű maradványa) rob-
ban szét. Abban viszont már 
megoszlanak a vélemények, 
hogy magát a robbanást mi 
váltja ki. Az egyik elképzelés 
szerint a fehér törpe kísérőcsil-
lagától szív el annyi tömeget, 
hogy benne termonukleáris 
robbanás induljon be, a másik 
szerint két fehér törpe ütközik 
és olvad egybe. 

képes visszanöveszteni ujjhegyet 
vagy végtagot. Az emberi bőr vagy 
máj szövetei például képesek újranő-
ni, és a természet e csodája megy 
végbe minden hónapban az 
endometrium esetében is. A menst-
ruációs ciklus során a méhnyálka-
hártya megsemmisül, majd újraépül. 
Vannak azonban olyan humán szö-
vetek, melyek nem regenerálódnak 
– ám a jelenlegi kutatások reményt 
nyújtanak: talán mégis késztethetők 
regenerációra.

A Kitekintés a humán ujjhegy és 
végtag epimorphikus regenerációjá-
nak technológiája felé című tanul-
mány szerzői, Lina M. Quijano, 
Kristen M. Lynch, Tabassum Ahsan, 
Christopher H. Allan és  Stephen F. 
Badylak arra vállalkoztak, hogy az 
ember epimorphikus regenerációjá-
nak feltételeit vegyék számba, azaz 
azt, milyen feltételek mellett lehetsé-
ges, hogy csírasejtből regenerálódjon 
egy-egy megsérült szövet, vagy el-
vesztett végtag. A folyamathoz arra 

A G1.9+0.3 szupernóva-maradvány 

hamis színezés_, a Chandra és 
a VLA különféle hullámhosszakon 

végzett megfigyelései alapján 

összeállított mozaikképe

Tengericsillag Sárgafej_ gekkó
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A kutatók most a Chandra és a 
VLA archív adatbázisát is felhasz-archív adatbázisát is felhasz-
nálva vizsgálták meg, hogy a tágu-
ló szupernóva-maradvány hogyan 
hat kölcsön a környezetében talál-
ható por- és gázfelhőkkel. A talált 
röntgen- és rádiójelek fényessé-
gének időbeli változásából (növe-
kedéséből) arra a következtetésre 
jutottak, hogy a robbanás kiváltó 
oka itt két fehér törpe egybeolva-
dása lehetett.

Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a másik mechanizmus 
(a bináris pártól elszívott anyag-
tömeg) nem működhet, viszont a 
robbanás abszolút fényességében 
(amelynek azonosságán az Ia tí-
pusú szupernóvák szabványgyer-
tyaként való használata alapul) a 
kétféle eredet különbségeket hoz-
hat létre. Éppen ezért fontos tudni, 
hogy a robbanást melyik mecha-
nizmus váltotta ki. 

(CfA)

Tatárjáráskori	leletek	
Kiskunmajsán

Ritka, egyértelműen a tatárjárás-
hoz köthető nyomokra bukkan-

tak Kiskunmajsán a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum régészei. A 
több tucat legyilkolt ember marad-
ványai és elrejtett, most előkerült  
kincseik kézzelfogható bizonyítékát 
adják a katasztrófának.

775 évvel ezelőtt a mongol hadak 
gyors és kegyetlen hadjáratot vezet-
tek IV. Béla Magyarországa ellen. 
A legóvatosabb történészi becslések 
is legalább 10-20%-ra becsülik a la-
kosság pusztulását, de egyes feltéte-
lezések szerint az akkori kétmilliós 
lakosság akár fele is odaveszhetett az 
alig több mint egy évig tartó had-
járat alatt. Egyes vidékek, így az 
ország közepe is évtizedekre kihalt, 
teljesen lakatlan maradt. 

Bár több mint egy évszázada kerül-
nek felszínre elásott érem- és kincs-
leletek, csak pontosan egy évtizeddel 
ezelőtt bukkantak a régészek a tatárjá-
rás első, egyértelmű nyomaira. Akkor 
tömegesen legyilkolt emberek marad-
ványai kerültek elő egy útépítés során 
Cegléd mellett. Azóta is mindössze négy 
olyan falu részletét sikerült feltárni, ahol 
elásott kincsleletek mellett az üszkös 
romok közti tömegmészárlás mutatta 
meg a tatárjárás következményeit.

Ezért is számít szenzációnak a Kis-
kunmajsa mellett most előkerült lelet, 
melyet Rosta Szabolcs régész-múze-
umigazgató vezetésével tártak fel 
a kecskeméti, bajai és kiskunhalasi 
szakemberek. Egy Árpád-kori falu 

területén, két egykori épületben el-
rejtett kincsleletet fordított ki az 
eke, ahol  több mint 250 ezüstpénz, 
gyűrűk és egyéb ékszerek mellett 
rengeteg emberi maradvány feküdt a 
padlón. A pénzek többsége IV. Béla 
magyar király veretei, dénárok és 
lemezpénzek vagyis bracteáták, de 
nagy számban voltak nyugati pén-
zek: friesachi dénárok is, sőt egy an-
gol pennyt is elrejtettek egykori tu-

lajdonosaik. A leginkább szívszorító 
a számtalan megégett embercsont, 
melyek nagy része gyermekeké volt. 

Minden azt mutatja, hogy a szom-
szédos Szankon tapasztalt események-
hez hasonló játszódott le itt is. Szan-
kon 2010-ben egy Árpád-kori házban 
legalább 34 ember, 17 gyerek és 17 nő 
maradványaira lelt Sz. Wilhelm Gá-
bor kecskeméti régész. A kiemelkedő 
kincsleletet, aranygyűrűket és arany-
pártát, hegyikristályt és egyéb ezüst-
értékeket is elrejtő személyek szintén 
ezen események során lelték halálukat, 
amikor rájuk gyújtották a házat.

E nemzeti sorscsapásnak hosszú 
távú következményei lettek, hiszen 
a magyarság etnikai expanziója 
megállt, addigi nagyhatalmi státu-
sza regionális hatalommá csökkent. 
A Kiskunmajsán most föllelt  kincs-
leletek, valamint a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum tulajdonába 
nemrég került szanki aranykincsek 
egyéb, eddig soha nem látott érté-
kekkel együtt láthatóak lesznek 2016 
őszén a Cifrapalotában, a Múzeum 
„újszerzeményi” kiállításán.
(Forrás: Kecskeméti Katona József 
Múzeum)

van szükség, hogy többfunkciós szö-
vetek nőjenek újra, melyek aztán al-
kalmazkodnak és a megfelelő min-
tákba rendeződnek, hogy életképes 
végtagot alkossanak. Ez a kutatási 
terület a szövetgyártás és a regene-
ratív medicina legújabb eredmé-
nyeinek felhasználását igényli. A 
tanulmány szerzői a regenerációs 
folyamatot az emberi ujjhegy új-
ranövésének vizsgálatán keresztül 
elemzik. (Az első dokumentált ese-
tet az emberi ujjhegy visszanövésére 
L. H. McKim publikálta 1932-ben 
a The Canadian Medical Association 
Journalban.)

A kutatócsoport alaposan elemzi a 
nem-emlősök epimorphikus regene-
rációját, majd az emlősök esetét az 
egér ujjának visszanövésével mo-
dellezi. Ez a modell szemlélteti, mi 
a különbség egy élőlényen belül a 
regenerációképes és regeneráció-
ra képtelen szövetek között. John 
P. Fisher professzor így értékelte a 
kutatást: „Lina M. Quijano és mun-
katársai tanulmánya meghatározza 
azokat a kulcsfontosságú komponen-
seket, melyek a komplex fiziológiával 
rendelkező szövetek létrehozásához 
szükségesek. Bár még messze vagyunk 
attól, hogy a végtag-regeneráció a min-
dennapok része legyen, minden út az 
első lépéssel kezdődik.”

(AlphaGalileo)

(FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR, MTI)
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A	házasság	segít	
megküzdeni	a	rák	hatásaival

A mellrák áldozatai nem csak a nők, 
akik a betegséget elszenvedik, ha-

nem partnerük is. Az utóbbi időben azt 
is vizsgálják, az emlőrák milyen hatást 
gyakorol a párkapcsolatra és a páciens 
partnerére. 

Sarah Cairo Notari (University of 
Geneva) kutatásában a férfipartner ese-
tében vizsgálta, hogy a szorongás milyen 
mértékű, és minek függvényében válto-
zik, és azt, mennyire érzi tehernek a férj 
a megnövekedett háztartási és betegápo-
lási teendőket (gondozó szerep). Az em-
lőrákos páciensek esetében azt vizsgálta, 
hogy a testképváltozás negatív hatását 
hogyan enyhíti a házasság, valamint azt, 
hogyan alakulnak át a szexuális funkci-
ók. A genfi egyetem kutatójának Nők és 
partnerük pszichológiai alkalmazkodása az 
emlőrákhoz című vizsgálatában 80 em-
lőrákos, kezelés alatt álló nő, és 55 férfi 
partner vett részt.

Az emlőrák a férfi partnereknek is 
megnövekedett stresszt jelent, mely 
nagyobb, mint egy hétköznapi embe-

ré, ám a vizsgálat eredményében az 
okozott meglepetést, hogy a férfiak 
által elszenvedett stressz nem nagyobb, 
mint az emlőrákos pácienseké. Másod-
sorban, a férfiakra nehezedik ilyenkor 
a gondozó szerep terhe. Amellett, hogy 
érzelmi támaszt nyújtanak partnerük-
nek, segítenek a betegápolásban, a 
háztartásban és a gyereknevelésben is. 
Notari tanulmánya kiderítette, hogy 
ennek a tehernek a szubjektív megíté-
lése a párkapcsolat minőségétől függ: 
minél elégedettebbek a partnerek a 
kapcsolattal, a férfi annál könnyebb-
nek érzi a terheket.

Az emlőeltávolításon és kemoterápi-
án átesett páciensek testképe változik. 
A páciensek esetében a változás negatív 
megítélését csökkenti, ha úgynevezett 
pozitív párkapcsolatban élnek. Notari 
megfigyelte azt is, hogy a házasság-
ban élő nők fokozottabban részesülnek 
a kedvező hatásban, míg az élettársi 
kapcsolatban élő nők negatívabban 
ítélik meg ugyanazt a testképváltozást. 
A szexuális funkció változásának vizs-
gálatánál a páciensek 64%-a számolt 
be szexuális életének változásáról. A 
kvalitatív interjúk során kiderült, hogy 
a szexuális aktivitás csökkenése vagy 
megszűnése nem váltott ki párkap-
csolati nehézséget. Az emlőműtéten 
átesett nők 40%-a azt vallotta, hogy 
„nőtt az intimitás és a közelség”, és 
„erősödött az érzelmi kötelék”.

A számos negatív hatás mellett, amit 
a férfi partner és a párkapcsolat elszen-
ved, erős pozitív hatás is tapasztalható: 
a házasság erőforrásként működik. A 
fiatal kutató fenti tanulmánya „egé-
szen új kutatási utat nyit” – összegezte 
Friedrich Stiefel, a Lausanne Univer-
sity professzora. (AlphaGalileo)

A	nagy	délvidéki	 
földikutya-számlálás

A veszélyeztetett kerecsensólyom- és 
parlagisas-populációk zsákmány-

bázisának biztosítása a Kárpát-meden-
cében című projekt az Európai Unió 
LIFE+ programjának társfinanszírozá-
sával valósul meg. A projekt a veszé-
lyeztetett kerecsensólyom és par-
lagi sas védelmére irányul, amely 
elsősorban a táplálékbázisukat adó 
kisemlősök – mint a közönséges 
ürge, a mezei hörcsög és a mezei 
nyúl – egyre fogyatkozó állomá-
nyainak védelmét tűzte ki célul. 
Emellett azonban, az említett fa-
joknak élőhelyet biztosító füves 
puszták életében kulcsszerepet 
betöltő, de mára a kihalás szélé-
re sodródott kisemlősök, mint a 
délvidéki földikutya és magyar 
szöcskeegér állományainak meg-
mentése és fennmaradásuk segítése is 
fontos célja.

A délvidéki földikutya Kárpát-me-
dence bennszülött állatfaja, mely Ma-
gyarországon és a szerbiai Vajdaságon 
kívül sehol máshol a világon nem 
fordul elő. Mindösszesen három po-
pulációja ismert, teljes világállománya 
pedig az ötszáz egyedet sem haladja 

meg. Alacsony egyedszáma és a fenn-
maradását veszélyeztető tényezők mi-
att Európa egyik legveszélyeztetettebb 
emlősfaja. A hazánkban található két 
állománya a faj fennmaradása szem-
pontjából kulcsfontosságú. 

A projekt keretében 2015-ben átfogó 
felmérést (alapállapot-felmérést) vé-
geztek a délvidéki földikutya magyar-

országi egyedszámának megállapítása, 
a faj állapotának és helyzetének felmé-
rése céljából. A felmérés során Baja ha-
tárában 275, Kelebia külterületén pe-
dig 169 aktív egyed volt azonosítható. 

A kelebiai állomány a faj egyetlen 
természetvédelmi oltalomban része-
sülő populációja. Az állomány egyed-
számának nyomon követése 2009 óta 
zajlik, ami alapján a populáció egyed-

számának alakulása igen aggasztó. 
Bár a 2015. évi egyedszám emelke-
dett a korábbi évekhez képest, de még 
így is sokkal alacsonyabb volt, mint a 
megfigyelések kezdetén 2009-ben. A 
csökkenő egyedszám oka valószínű-
leg az élőhelyek kis kiterjedése és nem 
megfelelő minősége. Így az élőhelyek 
minőségének javítása és kiterjedésének 

növelése nélkül az állomány fenn-
maradása nem szavatolható.

A faj legnagyobb ismert állo-
mánya Baja határában található, 
egy 130 hektáros, nem védett, 
homoki gyepen. A 2015-ös fel-
mérés a populáció eddig ismert 
legnagyobb egyedszámát pro-
dukálta, ugyanakkor ez volt 
az első év, amikor az állomány 
egészét sikerült felmérni. A bajai 
állomány megőrzése a délvidéki 
földikutya megmentésének talán 

legfontosabb feltétele, tekintettel arra, 
hogy a faj világállományának több 
mint a fele ott él. 

A délvidéki földikutya Magyaror-
szág kiemelkedő állattani és természeti 
értéke, melynek megőrzése aktív ter-
mészetvédelmi beavatkozások és élő-
helyeinek területi védelme nélkül nem 
látszik megvalósíthatónak.

(www.greenfo.hu) 

EmlQdaganat képe (nyíllal jelölve) 
mammográfiás felvételen
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23. Ott az elején! 25. A tüzes szekér prófétája. 26. A szerencse 
szárnyon jár, ... száll, az jól jár (közmondás). 28. Lehet, Zágráb-
ban, de csak módosító jellel! (MOZE). 29. Benedek ...; legendás 
meseíró. 31. A ház elQtti lócán ülve csibukol! 33. Súlyos vétek. 35. 
Kutyaház. 37. Század (idQszak), röv. 38. Az ón (stannum) vegyjele.

A 12-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: FREGE 
VISSZAJÖN A KOGNITIV TUDOMÁNY HÁTSÓ AJTAJÁN. A Typotex 
Kiadó könyveit nyerte: Csellár Teréz (Budapest), Horváth Nikolett 
(Kulcs), Lévai Miklós (Tata), dr. Péter Éva (Budapest) és Tihanyiné 
Szilágyi Ágnes (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt 
postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Vásáry István orientalista életpályájáról szóló  kötet (Lexica Kiadó) 
két alcímét kérjük. A megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, 2016. április 26-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 9. számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született 
magyar mérnök, konstruktQr, feltaláló nevét adják meg. A név 
megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik alcím kezdete. 10. Gépkocsi. 11. Egy-
kemencényi (kenyér). 12. Lak a tölgyesben. 14. Római katolikus, 
röv. 15. Selymes tapintású, különlegesen finom papír. 16. KettQnk 
közül nem te. 17. KijelentQ (a nyelvtanban), röv. 18. Sansz, kedvezQ 
lehetQség. 20. Német névelQ. 22. Gyakori cserje, virágából szörp 
is készül. 24. Kezdetben. 26. Korszak vége! 27. Fa- vagy m_anyag 
ék a falban. 30. Lengyel autók jelzése. 32. Horvát sziget az Adri-
ai-tengerben. 34. Szánkózás kelléke. 36. Racionális, immár az új 
helyesírással.

FÜGGQLEGES: 2. Pólus. 3. Bír, képes. 4. Hatvan hónapi. 5. 
Hasábburgonya. 6. Az elsR alcím befejezése. 7. Árnyalat. 8. 
Korábbi MZ motorkerékpár-modell(ek). 9. A tellúr vegyjele. 12. A 
másik alcím. 13. Párosan szel! 16. Nadrágra is vasalják. 17. Köny-
ny_, rugalmas textilanyag. 19. Páratlan évad! 21. Becézett Elemér. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. május 28.

Jelentkezési határidQ: 2016. április 25. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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A m_szaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetései-
nek széles kör_ megismertetésére és népszer_sítésére a Budapesti M_sza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és 
az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztQ cikkpályázatot hirdet a BME 
oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallgató kategóriában 
hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel 

alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idej_ alapképzésében, mesterképzésében, egy-

séges osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezQ hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatok-
hoz kapcsolódó ismeretterjesztQ írásokat várunk, amelyekben a pályázók 
közérthetQ módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosít-
hatóságának lehetQségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak kutatási 
tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (hall-
gatók esetében ösztöndíjban) részesülnek. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írá-
sokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül 
fogja megjelentetni. További információk az Élet és Tudomány honlapján. 
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Miből finanszírozta a 
pártállam az ÁVH műkö-
dését? Hogyan kötődnek a 
Neander-völgyi medve-
vadászok az Érd környéki 

Fundoklia-völgyhöz? Megőrizhető-e a Szigetköz egyedi 
gazdagságú élővilága? Milyen élelmiszer kerül az aszta-
lunkra? Csak néhány a számos kérdés közül, amelyre a 
Magyar Tudományos Akadémia Filmklubján vá-
laszt kaphatnak az érdeklődők.

A 2016. április–május folyamán vetített filmek té-
májukban számos tudományág, többek között a történe-
lem, a földrajz, a fizika és az agrártudomány területéhez 
kapcsolódnak. A vetítések után az egyes tudományterü-
letek szakértői segítenek eligazodni a felvetett kérdések-
ben – filmes szakemberek mellett akadémikusok, fiatal 
kutatók, az MTA kutatóintézeteinek munkatársai lesz-
nek a vendégek. A részletes program a http://mta.hu/
filmklub oldalon olvasható.

Karinthy-ábrázolások, relik-
viák, kéziratok, valamint 
korhű, a XX. század elejéről 
származó tárgyak és az írót 
egykor megihlető technikai 
eszközök láthatók a PIM-

Magyar Nyelv Múzeuma új, Görbe tükör című kiállí-
tásán Széphalmon.

A kávéházak levegője éltető elemévé vált Karinthynak. 
Az itt folyó társas élet folytonos szellemi készenlétet igé-
nyelt, ugyanakkor azonnali visszacsatolást is jelentett. 
Írótársai figyelme közepette Karinthy itt ontotta kama-
szos tréfáit, szóvicceit, gyártotta nevettető és meghök-
kentő történeteit, itt írta karcolatait, irodalmi karikatú-
ráit, ötlötte ki számtalan nyelvi játékát, amelyeket éppen 
a kortársak írásai, a technika vagy a nők ihlettek.

A kiállításon a kávéházi enteriőr köré elrendezett fény-
képeken, rajzokon, szövegtáblákon és monitorokon a 
kávéházi világ felől pillanthatnak rá Karinthy életpályá-
jának egy-egy ki-
emelt mozzanatára: 
a New York kávé-
házban való jelenlé-
tére, az Így írtok ti 
születésére, a Karin-
thy és a nők gondo-
latkörre, valamint a 
pályát meghatározó 
Nyugat folyóirat és 
Karinthy kapcsolatára. Nem is igazán az életúton van a 
hangsúly ezen a tárlaton, hanem azon, hogyan hívták 
elő a különböző élethelyzetek az íróból „karinthységét”, 
a nyelvi humor utánozhatatlan formáját. A kiállítás jú-
nius 6-ig várja az érdeklődőket.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Szépművészeti Múzeum és a 
Francia Intézet több évre visz-
szanyúló sikeres együttműkö-
désének eredménye az a most 
nyíló tárlat, amely Victor Vasa-
rely sokszorosító eljárással ké-
szült szerigráfiáit és multiplikáit 
mutatja be.

Az op-art, a kinetikus és a nemzetközi geometrikus 
absztrakt művészet emblematikus képviselője Vásárhelyi 
Győző néven született Pécsett. 
1919-ben költözött Budapestre 
családjával, majd 1928-ban be-
iratkozott a weimari Bauhaus 
művészkörből érkező Bortnyik 
Sándor budapesti magániskolá-
jába, a Műhelybe. Vasarely itt 
tette magáévá a funkcionalista 
műhelyszemléletet, és sajátította 
el a grafikai tervezés és az új ti-
pográfia alapelveit. A művész 
1930-ban költözött a művészetek fővárosába, Párizsba, 
itt fogott hozzá az avantgárd tradíciók folytatójaként 
egy mindenki számára érthető és elérhető optikai nyelv 
kidolgozásához. 

A Vasarely: szerigráfiák és multiplikák című tár-
lat június 18-ig tekinthető meg a budapesti Francia In-
tézetben.

Bada Dada, azaz Bada Tibor 
vajdasági születésű, de Ma-
gyarországon alkotó dadaista 
képzőművész, költő és per-
former, az avantgárd és az 
underground kultúra emble-
matikus alakja tíz évvel ez-
előtt, nem sokkal 43-dik szü-
letésnapja előtt vetett véget 
életének rákoskeresztúri mű-
termében.

Művészetében, de annak főleg korai szakaszában egy-
szerre van jelen a gyermeki és az ördögi játékosság. A 
gyakran a kései Van Gogh-hoz hasonlított utolsó nagy 
korszaka azonban már a kilátástalanságról, összeomlás-
ról árulkodik, mégis, művészete ekkor ért csúcspontjára. 

Halálának kerek évfordulója apropóján az A38 Hajó 
rendhagyó kiállítással tiszteleg a művész és életműve 
előtt. A tárlaton Bada Dada alkotásai mellett Hornyik 
Anna Manna műveit is láthatjuk: Hornyik és Bada Da-
da az alkotásban és az életben is társak voltak, számos 
munkájuk a köztük lévő sajátos kapcsolat lenyomata. A 
most nyílt Ki nevet a végén? című tárlaton több, eddig 
sehol be nem mutatott Bada-alkotást is látható. A tárlat 
április 17-ig látható.

MTA Filmklub Sokszorosítva

Nem csak kávéház

Gyermeki és ördögi



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/16   511

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-
8950; Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat • FelelQs kiadó: Bojárszkyné Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 
Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center Central Europe Zrt. • FelelQs vezetQ: Lakatos Viktor igazgatósági 

tag • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-
díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos 
Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, 
Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh 
Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, 
Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), 
Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: Tegzes 
Mária • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi irodavezetQ: Horváth 
Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem vállalunk felelQsséget. 
• ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-40-56-56-56-os kékszámon, faxon: 06-1-303-3440, 
e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 1008, va la mint az eshop.posta.hu 
honlapon, továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. 
Lapunk korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

A nagy háború képeslapjai
Az elsQ világháború centenáriumán érdemes 
visszatekinteni a képes levelezQlapra, amely 
egyrészt a rövid üzenetek továbbításának prak-
tikus formája volt, másrészt képi ábrázolásaival 
sokszor szavak nélkül is kifejezte feladójának 
érzéseit. Egy évszázaddal ezelQtt „aranykorát” 
élte az 1870-es években megjelent és rendkívül 
népszer_vé vált kommunikációs eszköz. 

Egy elfeledett antarktiszi 
expedíció
A Douglas Mawson által vezetett 1911-14-es 
ausztrálázsiai Antarktisz-expedíció hiába volt 
talán a legsikeresebb klasszikus déli expedíció, 
mely módszereivel egyben utat is mutatott az 
eljövendQ kutatóexpedíciók számára. A befeje-
zése után pár hónappal kitört elsQ világháború 
miatt Ausztrálián és Új-Zélandon kívül kevéssé 
vált ismertté, egészen a 2000-es évekig.

Óvakodj	a	Narodnyikoktól!
II. Sándor gazdasági és politikai reformok segít-
ségével akarta Európába integrálni Oroszorszá-
got, ugyanakkor hitt IstentQl kapott hatalmában, 
és meg volt gyQzQdve, hogy alattvalói még nem 
elég érettek az alkotmányos kormányzáshoz. 
Ez a makacs elképzelés lett a veszte. 

KITAIBEL

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

A hátlapon
A dán kanálfű

A talaj jelentős sótartalma (azaz nátri-
um-, kálium-, klorid- és más ionok nagy 
koncentrációja) a növények számára na-
gyon megnehezíti a víz felvételét. A ma-
gas sókoncentrációjú talajokon csak az 
ilyen körülményekhez alkalmazkodott 
növények tudnak fennmaradni, de eze-
ket rendszerint hiába keressük másutt. 
Régen a botanikusok halofil fajoknak 
(sókedvelőnek) nevezték ezeket a fajo-
kat, ám helyesebb megjelölés a sótűrő 
(ha lo frek vens). Laboratóriumi körülmé-
nyek között a természetben sótűrőként 
ismert fajok nagy része jól fejlődik ala-
csony sókoncentrációjú talajokon is. Ám 
a jobb körülményeket kínáló természetes 
élőhelyeken e fajok nem tudják felvenni 
a versenyt az ott élő többi növénnyel. A 
sótűrő fajok tehát ott találják meg létfel-
tételeiket, ahol a versenyképesebb, jobb 
körülményeket igénylő fajok nem tud-
nak gyökeret verni.

A sótűrő növények legjellegzetesebb 
élőhelyei a tengerpartok és a szikes terü-
letek. Az utóbbi évtizedekben viszont új 
élőhelyet találtak a sótűrő növények: a 
fagymentesítés miatt a téli időszakban 
sózott utak szegélyét. Manapság az or-
szág bármely részén elő fordulhatnak 
olyan, eredetileg szikes pusztákon elő-
forduló sótűrő növényfajok, mint a ma-
gyar sóvirág, a közönséges mézpázsit, a 
sziki útifű és a kamilla. Az Északnyugat-
Európa tengerpartjain előforduló dán 
kanálfű (Cochlearica danica) földrészünk 
nyugati részén kezdett terjedni. Az 
1980-as években Németországban, az 
1990-es években Skóciában, 2012-ben 
pedig Ausztriában figyelték meg autó-
pályák és főutak mentén.

Az aprócska, pozsgás, ép levéllemezű 
keresztesvirágú faj hazánkban először 
2016 márciusában került elő Biharke-
resztes mellett. 

(Készült az OTKA K108992 számú 
pályázat támogatásával.)

Szöveg: MOLNÁR V. ATTILA 
LÖKI VIKTOR

Kép: MOLNÁR V. ATTILA
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