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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2014/2015. 
tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATE-
MATIKA VERSENYT. Ez sorrendben a negyvennegyedik 
verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika 
versenye. A verseny célja a matematikai tudományos ismere-
tek terjesztése, a matematika népszerűsítése, matematikai te-
hetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásá-
nak hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az 
egyén személyeas boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a 
matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pá-
lyaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, 
kreativitásának összehasonlítása a 3–8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök se-
gítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos szervezésű. 
1. Helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében szervez-

hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalata-
ira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javasolunk 
lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. 
Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/terü-
leti döntőn való részvételnek. Időpontja: 2014. február.

2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny szervezői hely-
ben valósítanak meg. Az Egyesületek versenyszervezési szán-
dékát kérjük, hogy 2015. január 16-ig jelezzék a titkarsag@
titnet.hu levelezési címen. A megyei döntő lebonyolításáról a 
szervezőkkel (TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapo-

dást kötünk. A megyei döntő időpontja: 2015. április 11. 
(szombat), délelőtt 11 óra. A megyei döntő nevezési díja 
Magyarországon egységesen 1.200.- Ft, melyet a verseny 
szervezője közvetlenül szed be a résztvevőktől, és abból a helyi 
forduló lebonyolításának és az elkészült feladatok kijavításának 
költségeit fedezi. 

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbí-
tani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám 
felett újra javításra kerülnek. 

3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-
pesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb 
teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a ver-
senyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára önköltséges. 
Időpontja: 2015. május 29–30. (péntek délután és szombat 
délelőtt) két fordulóval, melynek eredményét összesítve alakul 
ki a végleges sorrend. A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és 
oklevéllel díjazzuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elis-
merést kapnak.

A verseny mindhárom fordulójában elektronikus segéd-
eszközök és külső segítség igénybevétele nem lehetséges. 
A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat lapjaiban – Élet és Tudomány, Természet Vi-
lága – megjelenő írá sok és a honlapjai segítik. A verseny-
ről folyamatosan informáljuk az érdeklődőket a követke-
ző portálcímen: www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu. 
További információ kérhető a titkarsag@titnet.hu címen és a 
06-1-3278900 telefonszámon. Eredményes versenyzést és si-
keres lebonyolítást kívánunk!

PIRÓTH ESZTER

igazgató

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: K

Öt vös, azaz ötvös, aki 
arannyal dolgozik.

ERPSÍTÉS: R

Az egymással szembenálló 
hatszögek közös 
tulajdonságai adják meg, 
hogy melyik a középsQ:

ÉNY-DK a keret formája
ÉK-DNY a figura formája
NY-K a keret színe.

HAJRÁ:  22

A sorozat jobbról balra 
értelmezendQ, erre utalnak 
a hátterek nyilai.

Tehát 84-bQl kiindulva  
8 x 4 = 32 ; 
84 - 32 = 52

52 5 x 2 = 10 ; 
52 - 10 = 42

42  4 x 2 = 8 ; 
42 - 8 = 34

34  3 x 4 =12 ; 
34 - 12 = 22

22 2 x 2 = 4 ; 
22 - 4 = 18

18  1 x 8 = 8 ; 
18 - 8 = 10.

A 34. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Márti, aki keramikus, készített három ajándékvázát 
húgának, öccsének és szüleinek. A vázákon három 
színt (sárga, drapp és piros) használt a vázák megfes-
tésére. 
Másik három színnel (zöld, fekete és kék) festette a 
vázák peremét. A díszítéshez újabb három színt (lila, 
fehér és arany) választott.

1. Márti húga a sárga vázát kapta, 
    amelyen a díszítés nem fehér.
2. Az öcs vázájának a pereme fekete,
    maga a váza pedig nem piros.
3. A szülQk az aranydíszítés_ vázát kapták, melynek     
    pereme nem zöld.

Megállapítandó a fentiek alapján 
a három váza színképe és az, hogy melyiket ki kapta. 

A piros szín lefelé mozgást indukál, a kék szín 
balra, a zöld szín jobbbra, a sárga szín fel-
felé irányulót. Ha van szám a négyzetekben, 
akkor a mozgás annyi lépést jelent, amennyit 
a szám mutat, egyébként egy lépés.

A feladat: minden négyzetre legalább egy-
szer lépve, a fehér négyzeten kell befejezni 
az utat. Melyik négyzetrQl szükséges elin-
dulni? 
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Melyik illik legkevésbé a többihez?
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	 Hogyan	hat	az	agyra		
a	varázsgomba?

„Annak megértése, hogy milyen 
agyi mechanizmusok állnak a 
tudatmódosító szerek által elő-
idézett, megváltozott tudatál-
lapotok mögött, sokat segítene 
abban, hogy a pszichoterápiás 
kezelések részeként is alkalmaz-
hassuk ezeket a szereket” – írja 
a The Conversation hasábjain a 
varázsgombák agyra gyakorolt 

hatásairól szóló új tanulmány egyik 
szerzője. Robin Carhart-Harris, az Im-
perial College London Neuropszicho-
farmakológiai Központjának kuta-
tója munkatársaival a Human Brain 
Mapping című, idegtudományokkal 
foglalkozó tudományos folyóiratban 
publikálta legújabb cikkét, amelyben 

elsőként írták le, hogy milyen agyi 
folyamatok húzódnak meg a varázs-
gombák által kiváltott „álomszerű 
állapot” mögött.

A varázsgombák – amely elneve-
zéssel főként a Psilocybe nemzetség 
fajait illetik – pszichoaktív ható-
anyaga egy, a triptamin családba 
tartozó alkaloid, a pszilocibin, teljes 
nevén a 4-foszforiloxi-N, N-dimetil-
triptamin. A varázsgombák fogyasz-
tása a világ több pontján vallásos-má-
gikus szertartások keretében történt, 
illetve történik, a modern világban 
pedig azért kezdte mindez érdekelni 
a kutatókat, mert egyes esetekben le-
hetőséget látnak benne a pszichoterá-
piás folyamat hatékonyabbá tételére. A 
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S hazánkban, az USA-ban és a jelen 

kutatás helyszínéül szolgáló Egye-
sült Királyságban is illegálisnak 
minősülő pszilocibin hatásai közt 
egyaránt szerepel a megnövekedett 
asszociációs készség, valamint az 
érzékek működésének drasztikus 
megváltozása – ide értve például 
a dinamikusan változó geometri-
ai ábrák vizuális érzékelését vagy a 
szinesztéziát, amelyben különböző 
érzékterületekről vett benyomá-
sok kapcsolódnak össze. Kifejezet-
ten jellemző még az idő-, a tér- és 
az éntudat általános érzékelésének 
megváltozása.

A brit kutatócsoport arra volt kíván-
csi, hogy a fent leírt érzékelésbeli mó-
dosulások mögött az agytevékenység 
milyen jellegű változásai húzódnak 
meg. Ezt ugyanis jó lenne pontosan 

ismerni ahhoz, hogy a pszilocibint 
idővel legálisan is alkalmazni lehes-
sen a különféle pszichoterápiás mód-
szerekkel ötvözve. Az egyik ilyen, 
részben már kipróbált terület a vég-
stádiumú rákbetegek szorongásának 
és halálfélelmének csökkentése, egy 
másik pedig a depresszió súlyosabb 
formáinak kezelése. A kutatók a mo-
dern agyi képalkotó eljárások egyikét, 
a funkcionális mágnesesrezonancia-
vizsgálatot (fMRI) hívták segítségül 
vizsgálataikhoz.

Tizenöt önkéntesnek adtak intra-
vénás pszilocibin-injekciókat, mi-
közben az MRI-készülékben feküd-
tek, ugyanennyi önkéntesnek pedig 
placebo, vagyis hatóanyag nélküli 

injekciókat. Az eredmények azt mu-
tatták, hogy a pszilocibin azoknak az 
agyterületeknek az aktivitását növeli 
meg, amelyek az álmokkal kísért al-
vás során is aktiválódnak, és amelyek 
az érzelmekkel, illetve az emlékek tá-
rolásával függenek össze. „Ez az ered-
mény teljesen egybecseng azokkal a 
beszámolókkal, amelyek a pszilocibin 
hatását ‘álomszerű’ állapotként írják 
le” – olvasható a tanulmányban. Ez 
azért is érdekes, mert az éntudat fenn-
tartásáért felelős neuronhálózat aktivi-
tásában épp egy ezzel ellentétes, csök-
kent aktivitás volt megfigyelhető a 
pszilocibin beadását követően. Vagyis 
míg az érzelmek úgymond „ki lettek 
hangosítva”, addig az éntudat „csen-
desebbé” vált. Ezt az állapotot az „ego 
feloldódásaként” is le szokták írni, és 
ez az élmény kellő gyakorlással, inten-
zív meditációs gyakorlatok során is át-
élhető egyes beszámolók szerint.

A vér–oxigén-szinttől függő jelek-
ből (Blood-Oxygen Level Dependent; 
BOLD) kiderült továbbá, hogy   a 
magas szintű gondolkodásért fe-
lelős idegi hálózatok működése a 
pszilocibin hatására rendezetleneb-
bé vált, vagyis kevésbé mutatott 
összehangolt működést. Az egyik 
ilyen, az agy működésében köz-
ponti szerepet betöltő és az éntudat 
„egyben tartásáért” felelős idegi 
hálózat esetében pedig kifejezetten 
erősen érvényesült ez a hatás. Ezzel 
szemben a már említett, érzelmek-
kel és emlékekkel összefüggő, ősibb 
idegsejthálózatok – név szerint a 
hippocampus és az elülső cinguláris ké-
reg – jóval összehangoltabban, szink-
ronizáltabban működtek. 

„A korábbi kutatások alapján úgy 
gondoljuk, hogy van egy optimá-
lis szintje annak, hogy agyunkban 
egyszerre hány idegsejthálózat mű-
ködjön aktívan, illetve kevésbé ak-
tívan. Az sem jó, ha egyszerre túl 
sok neuronhálózat aktív – és túl 
kevés inaktív –, sem pedig ennek 
a fordítottja. Az evolúció annak 
kedvezhetett a leginkább, hogy op-
timalizált egyensúly alakuljon ki a 
tudatos, éber állapotok stabilitása és 
rugalmassága között. Agyunk ak-
kor működik a legjobban, amikor 
a rendezettség és a rendezetlenség 
épp kiegyensúlyozza egymást, eh-
hez pedig az aktív és kevésbé aktív 
idegsejthálózatok meghatározott 
arányára van szükség. Eredménye-
ink azt mutatják, hogy a pszilocibin 
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te, hogy menet közben más dolgokat 
is lefotózott már okostelefonjával. A 
felmérésből kiderült, hogy minden 
negyedik fiatal posztol új anyagokat, 
vagy ellenőrzi üzeneteit a közössé-
gi oldalakon, miközben autót vezet; 
ennek kockázatával a fiatal férfiak 
törődnek a legkevésbé. 

Ugyanakkor szinte minden megkér-
dezett tisztában volt azzal, hogy ezek 
veszélyes dolgok. A fiatalkori elhalá-
lozások leggyakoribb oka az autóbal-
eset, ezért a Ford tavaly útjára indítot-

ta Európában a neves díjakat elnyert 
„vezetéstechnika az életért” programot, 
aminek keretében már több mint öt-
ezer 18 és 24 év közötti fiatal vett részt 
gyakorlati képzésen, és ugyancsak 
több ezren követték figyelemmel az 
online tréningek anyagait is.

„Rengeteg fiatal életének szerves ré-
sze, hogy okostelefonjával selfie-ket 
készít – csakhogy ez egy autó volán-
ja mögött ülve kifejezetten rossz ötlet. 
– mutat rá Jim Gragam, a program 
szakértője. Nyugtalanító jelenség, 
hogy rengetegen ismerik el: gyakran 
fotóznak telefonjukkal autózás közben 
– ezért vezetéstechnikai programunk-
ban mindenképpen fel kell hívnunk a 
figyelmet ennek veszélyeire.”

Ebben az évben számos súlyos vagy 
halálos kimenetelű sérüléssel járó 
autóbalesetet okozott már, hogy a 
tragédia előtti pillanatokban a ve-
zető éppen selfie-t készített. A kö-
zösségi oldalakon egyre gyakrabban 
bukkannak fel vezetés közben lőtt 
selfie-k. A felmérés szerint a brit 
autósok a leginkább hajlamosak egy 
selfie készítésére vezetés közben (33 

ezt az optimális arányt tolja el az 
érzelmi működésekben szerepet ját-
szó neuronhálózatok javára” – írja a 
tanulmány.

Fontos hangsúlyozni, hogy bár a 
pszilocibin alkalmazása – a koráb-
bi kutatási eredmények alapján – 
valóban eredményes lehet a súlyos 
depresszió vagy a végstádiumú rák-
betegek szorongásának és halálfé-
lelmének enyhítésében, a tudatmó-
dosító szerek használata önmaguk-
ban egyetlen pszichiátriai zavart 
sem fognak meggyógyítani. Ehhez 
– mint azt Demetrovics Zsolt pszi-
chológus, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem docense egy korábbi 
nyilatkozatában elmondta – aján-
lottan szakember segítségére van 
szükség. A tudatmódosító szerek 
ilyenkor egyfajta katalizátornak 
tekinthetők, amelyek elősegíthetik 
a terápiás folyamat felgyorsítását. 
Hazánkban egyelőre nem zajlanak 
a pszilocibinnel kapcsolatos kutatá-
sok és vizsgálatok.
Forrás: http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/
doi/10.1002/hbm.22562/

	 Veszélyes	selfie

Amint arról a TIT és a Dokto-
randuszok Országos Szövetsége 
cikkpályázatának megosztott 
első helyezett cikkében (ÉT 
2014/23 713. oldal) beszámol-
tunk, világszerte szárnyal a selfie. 
A szót 2013-ban az év kifejezé-
sének választották, a közösségi 
oldalak pedig tele vannak az ön-
magukat fotózók portréival. Pe-
dig a selfie veszélyes is lehet!

A világbajnok német focicsa-
pattól kezdve Barack Obamán 

át a pápáig szinte mindenki hó-
dol a selfie hihetetlenül népszerű 
divatjának, amikor az emberek 
okostelefonjukkal készítenek ma-
gukról egy fotót. Most azonban egy, 
a Ford által támogatott felmérés azt 
is kimutatta, hogy minden negyedik 
európai fiatal készített már selfie-t 
vezetés közben – holott ez nagy mér-
tékben eltereli az ember figyelmét. 

A 2014. június 3. és 27. között, hét-
ezer, 18–24 éves, okostelefon-tulaj-
donos autóvezető megkérdezésével 
az Egyesült Királyságban, Franciaor-
szágban, Németországban, Spanyol-
országban, Olaszországban, Romá-
niában és Belgiumban készült felmé-
rés válaszadóinak a  fele azt is elismer-

K
Ö
Z
LE

K
E
D
É
S
T
U
D
O
M
Á
N
Y

százalék), utánuk a németek követ-
keznek a sorban (28 százalék), majd 
a franciák (28 százalék), a románok 
(27 százalék), az olaszok (26 száza-
lék), a spanyolok (18 százalék) és a 
belgák (17 százalék). 

A szakemberek számításai szerint egy 
selfie elkészítése átlagosan 14 másod-
percre tereli el az autós figyelmét a ve-
zetésről, a közösségi oldalak ellenőrzése 
pedig mintegy 20 másodpercbe telik 
– ami elég ahhoz, hogy egy 100 km/
órás sebességgel haladó autó öt futball-

pályányi távolságon száguldjon végig. 
Észak-Amerikában a Nemzeti Közle-
kedésbiztonsági Felügyelet (NHTSA) 
felmérései azt mutatják, hogy négy má-
sodpercre terelődik el az autós figyelme 
a forgalomról, amikor a visszapillantó 
tükörben megigazítja a frizuráját, míg 
egy kézben tartott mobiltelefonról hét 
másodperc kell egy hívás indításához.

„Egy selfie elkészítése azonnal veszély-
helyzetet teremt az autós, az utasok, a 
gyalogosok és a többi közlekedő számára.” 
- magyarázza el Giordano Biserni, az 
olasz Közlekedésrendészet Támogató 
Szövetség elnöke. 

„A biztonságos autózás alapja, hogy a 
forgalomra figyelünk, és minden pilla-
natban uraljuk az autót. A tanulók ele-
inte nem nagyon izgatják magukat, ám 
amikor meglátják, hogy selfie-zés közben 
mennyi bóját lapítottak ki, igencsak el-
gondolkodnak. – mondja Graham. Ki-
józanító érzés azzal szembesülni, milyen 
következményekkel jár egy selfie készítése 
vezetés közben, ezért nagyon fontos, hogy 
ezt az üzenetet a lehető leghatékonyabban 
elültessük a fiatal autósok tudatában.”
Forrás: Ford.com
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A kémia fejlődése lehetőséget biz-
tosított a kezdetben csupán izo-
lálással kinyerhető hatóanyagok 

kémiai szintézissel történő létrehozására, 
így a XIX. század embere az egyiptomi-
ak láz- és fájdalomcsillapító főzetét már 
vegytiszta formában, aszpirin néven fo-
gyaszthatta.

Gyógyszereink leginkább fehérjékhez 
kötődve, azok bizonyos tulajdonságai-
nak megváltoztatása révén fejtik ki hatá-
sukat. A fehérjék aminosavakból felépü-
lő polimerek, melyek mind szerkezeti-
leg, mind funkcionálisan rendkívül vál-
tozatos társaságot alkotnak. Kémiai 
reakciókat katalizálnak, erőt generál-
nak, jeleket fogadnak és továbbítanak, 
leolvassák és végrehajtják a DNS-ben tá-
rolt információt, tehát lényegében nincs 
olyan biológiai folyamat, amelyben ne 
vennének részt. Így szervezetünkben 
rendkívül nagyszámú különféle fehérje 
található.

Fekete doboztól a klónozásig
A XIX. század fordulójára dolgozták ki 
azokat az alapvető biológiai módszere-
ket, melyek lehetővé tették a különféle 
hatóanyagok tudományos értelemben 
való vizsgálatát. Ezután vette kezdetét 

H AT É KO N YA B B  G Y Ó G YS Z E R E K ,  D E  H O G YA N ?

KIÚT A KUTATÁS 
VÁLSÁGÁBÓL
Az ember nagyon hamar rájött, 

hogy bizonyos növényeknek 

gyógyító hatásuk van, például 

már	az	Wsi	egyiptomiak	is	fezfa-
kivonatot	használtak	láz-	és	fáj-
dalomcsillapításra.	 IdWvel	 lehe-
tWvé	 vált	 az	 egyes	 komponen-
sek viszonylag tiszta állapotban 

való kinyerése, és kiderült, hogy 

a terápiás hatás hátterében 

rendszerint	 speciális	 kismole-
kulák,	az	úgynevezett	hatóanya-
gok állnak.

egy új korszak, melyet ma „tradicionális 
gyógyszerfejlesztésnek” nevezünk. A 
hatóanyagok tesztelése fiziológiás hatá-
suk alapján történt, rendszerint egy 
megfelelő állat, egy modellorganizmus 
felhasználásával. Az in vivo (szervezeten 
belüli) tesztelési eljáráshoz nem volt szük-
ség sem a betegség biológiájának, sem a 
gyógyszer hatásmechanizmusának az is-
meretére: a kísérleti állatra mint egy „fe-
kete dobozra” tekintettek. 
A kérdés csupán az volt, 
hogy az adott hatóanyag 
csökkenti-e a vizsgált tü-

neteket az állaton, ha igen, milyen mér-
tékben és milyen mellékhatások árán. 
Annak megértése, hogy a „fekete do-
bozban” mi zajlik, nem volt cél. Bár a 
módszer lassú és nem automatizálható, 
a jelenleg forgalomban lévő gyógysze-
reink döntő hányada így került kifej-
lesztésre.

Az élettani folyamatok, ezen belül pe-
dig az egyes fehérjék molekuláris me-

chanizmusainak alaposabb 
megismerése lehetővé tet-
te, hogy a különféle kórké-
pekhez konkrét fehérjéket 

Búgócsigák. 

A kutatás ihlette kép Németh Sára 

keramikusm_vész munkája.

A tradicionális és célpont 
alapú gyógyszerfejlesztés 

összehasonlítása
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adott gyógyszer egyszerre 
számos fehérjével alakít ki 
különböző erősségű köl-
csönhatásokat, és éppen ez a több szinten 
való moduláció az, amely a terápiás ha-
táshoz szükséges. Minden egyes ható-
anyagnak tehát egy komplett kölcsönha-
tású hálózata van, amelyben bizonyos 
kapcsolatok a terápiás hatásért, mások a 
mellékhatásokért felelősek.

A hálózat csapdájában
A célpont alapú gyógyszerfejlesztés 
bukása egyértelműen azt mutatja, 
hogy a hálózat egyes tagjainak kiraga-
dásával nem lehet gyógyszereket fej-
leszteni. A probléma súlyához képest 
azonban jelenleg meglepően kevés 
olyan módszer létezik, amely legalább 
valamilyen szinten képes egy gyógy-
szermolekula kölcsönhatásokból álló 
hálózatának kísérletes meghatározásá-
ra. Ebből következik, hogy a terápiás-, 
illetve mellékhatásokért felelős célfe-
hérjék nagy része ismeretlen, máskép-
pen megfogalmazva: nem tudjuk, 
hogy a gyógyszereink valójában ho-
gyan is működnek.

Csoportunk – mely az ELTE Bio-
kémiai Tanszékén működik Málnási-
Csizmadia András vezetésével – 
egyik kutatási területe erre a problé-
mára összpontosít. Célunk egy olyan 
technika kifejlesztése, amely alkal-
mas a hatóanyagok szervezeten be-
lüli kölcsönhatásaik hálózatának fel-
térképezésére. 

Egy ilyen módszer fejlesztésével a fő 
probléma, hogy a gyógyszermolekulák 
a fehérjékhez általában nem kovalensen, 
hanem gyenge kölcsönhatásokkal kap-
csolódnak. Ahhoz, hogy egy gyógyszer-
molekula célfehérjéit egy sejten belül kí-
sérletesen meghatározzuk, a gyógyszer-

rel való kezelés után az egyes 
fehérjéket el kell választani 
mind egymástól, mind a sejten 

belüli egyéb alkotóelemektől, mivel azo-
nosításuk csak így lehetséges. Ezt a hosz-
szadalmas és bonyolult folyamatot a 
gyengén kapcsolódó gyógyszer-fehér-
je együttesek nem bírják ki és szétes-
nek, szaknyelven disszociálnak. En-
nek következtében a tisztítási folyamat 
végére a fehérjék mellől – az egyéb 
sejtalkotókkal egyetemben – a gyógy-
szermolekulák is eltávolításra kerül-
nek. Meg kell tehát oldani, hogy a 
vizsgálat idejére a gyógyszerek mint-
egy odaragadjanak a célfehérjékhez, 
hogy a komplexek azonosíthatóvá 
váljanak.

Módszerünkben a problémát fénnyel 
aktiválható kovalens keresztkötés kialakí-
tásával oldjuk meg, amihez a gyógyszer-
nek mindössze egy kritériumot kell tel-
jesítenie: tartalmazzon aromás gyűrűt. 
Az aromás gyűrűre egy kicsi, mindösz-
sze három nitrogénatomból álló azido-
csoportot helyezünk, ez utóbbi az aro-
más gyűrűvel egy fotoaktiválható cím-
két, úgynevezett aril-azidot képez. UV-
megvilágítás hatására az aromás gyűrű 
gerjesztett állapotba kerül, ami az 
azidocsoport bomlásához vezet. A bom-
lás során egy „ragadós” átmeneti termék 
keletkezik, amely kovalens kötést alakít 
ki az adott időpillanatban vele éppen in-
terakciót alkotó fehérje valamely oldal-
láncával. Azok az azidált molekulák, 
melyek a megvilágításkor éppen nem 
kapcsolódtak semmilyen partnerhez, a 
közegben található vízmolekulákkal 
„lövődnek el”. Ez szintén fontos, hisz az 
ily módon vízzel elreagált azido-csoport 
már inaktív, nem képes újból kovalens 
módon kapcsolódni fehérjékhez. A vég-
eredmény tehát egy speciális „pillanat-

kössünk, melyek megváltozott műkö-
dése összefüggésbe hozható az adott be-
tegséggel. Ha például egy fehérje túlmű-
ködése okoz problémát, akkor a megol-
dás egy olyan hatóanyag alkalmazása, 
amely a megnövekedett aktivitású fe-
hérjét gátolja. A gyógyszerrel befolyásol-
ni kívánt fehérjét célfehérjének nevezzük. 
A XX. század végére a molekuláris bio-
lógia lehetővé tette, hogy az adott célfe-
hérjéket tisztán és nagy mennyiségben 
géntechnológiai módszerekkel létre-
hozzuk, más néven „klónozzuk”. Az 
így létrehozott fehérjék ezután az elő 
szervezeten kívül, attól függetlenül, 
viszonylag egyszerűen vizsgálhatók.

Az így létrehozható, gyógyszerszerű 
molekulák számának drasztikus növe-
kedése, illetve a molekuláris klónozás 
technikája az 1990-es évektől alapvetően 
megváltoztatta a gyógyszerkutatást. 
Megjelent egy új irányzat, a „célpontala-
pú gyógyszerfejlesztés”. Itt a tesztelési fo-
lyamat nem az adott betegséget model-
lező állati szervezet, hanem az adott be-
tegséggel összefüggésbe hozható, klóno-
zással keletkezett humán fehérjék 
felhasználásával történik. A folyamatot 
in vitro (üvegben) szűrésnek nevezzük, 
mivel az élő szervezeten kívül, tesztreak-
ciók formájában történik. A módszer 
óriási előnye az automatizálhatóság: a 
HTS- (High Troughput Screening) rend-
szerbe integrált folyadékkezelő robotok 
akár napi több százezer tesztreakció vég-
rehajtását is lehetővé teszik. 

A célpontalapú megközelítés bevezeté-
sét óriási elvárások övezték. Ennek elle-
nére mégis egy olyan folyamatot indított 
el, amelyre senki sem számított: a gyógy-
szerkutatás az elmúlt 15–20 évben súlyos 
válságba sodródott, és ami igazán meg-
döbbentő, a hanyatlás kezdete egybeesik 
a célpontalapú megközelítés bevezetésé-
vel. A fő gond, hogy a HTS-módszerrel 
kifejlesztett gyógyszerjelöltek egy élő 
szervezetbe beadva nem a kívánt módon 
működnek, és rendszerint súlyos mellék-
hatásaik vannak. A hatóanyagok nagy 
része (99,9%) még az állatkísérleteknél, a 
maradék túlnyomó hányada (90%) pe-
dig a klinikai tesztelésnél elbukik.

A válság háttere komplex, azonban a 
feltételezett fő ok a célpontalapú gyógy-
szerfejlesztés redukcionista szemlélete. A 
klasszikus felfogás szerint a sikeres ható-
anyagok mágikus lövedékek, amelyek 
terápiás hatásukat egy adott célfehérje 
befolyásolásával érik el. Jelenleg azonban 
egyre inkább úgy gondoljuk, hogy egy 

Kismolekulák sejten 
belüli célfehérjéinek 

azonosítása

-

fehérjefestés

fehérje

–akril-

azid
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előzetesen radioaktívan megjelölhetjük, 
ami nagyon érzékenyen detektálható. 
Miután azonosítottuk a gélben a gyógy-
szerre jellemző fluoreszcens vagy radio-
aktív jelet tartalmazó „fehérjecsíkot”, 
azt kivágjuk és megfelelő előkészítés 
után tömegspektrométerrel azonosítjuk. 
Maga a tömegspektrometria töltött 
anyagi részecskék tömegének meghatá-
rozására szolgáló analitikai módszer, mi-
nek során elektromágneses erőtérrel való 
kölcsönhatás eredményeképpen a töltött 
részecskék tömeg/töltés arányuk alapján 
válnak szét. A technika nagy érzé-
kenysége révén alkalmas ismeretlen 
fehérjék aminosav-összetételének 
pontos meghatározására, azaz az 
adott fehérje azonosítására.  

A bemutatott módszerünkkel humán 
sejtekben azonosítottuk adott időpilla-
natban egy gyógyszermolekula teljes 
interakciós fehérjehálózatát (Proc Natl 
Acad Sci USA (2012) 12;109(24):9402-
7.). A gyógyszermolekulák in vivo köl-
csönhatásaiból álló hálózat kísérletes 
meghatározásának óriási a jelentősége, 
amelyet legjobban a célpontalapú 
gyógyszerfejlesztés bukása támaszt alá. 

Az előzőekben bemutatott technika 
egy lehetséges, azonban minden bi-
zonnyal nem a végleges megoldása a 
problémának. Nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy a módszer alapját ké-
pező azido-módosítással minimálisan 
ugyan, de beavatkozunk a vizsgált 
rendszerbe, ami valamilyen mértékig 
befolyásolhatja annak működését. Az 
UV-fénnyel történő aktiválás kis átha-
tolóképessége pedig megakadályozza a 
módszer teljes szervezetben (állatmo-
dellen) való alkalmazását. Az igazi áttö-
rést egy olyan technika kifejlesztése je-
lentené, amely szervezeten belül, kémi-
ai módosítás nélkül lenne képes a 
gyógyszer és a fehérje kölcsönhatásai-
nak vizsgálatára és az adott gyógyszer-
molekula összes célfehérjéjének azono-
sítására. Erre azonban feltehetően még 
jó néhány évet várni kell.

VÁRKUTI BOGLÁRKA

 KÉPIRÓ MIKLÓS

A cikk a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, 
illetve kutatói személyi támogatást biztosító 
rendszer kidolgozása és m_ködtetése orszá-
gos program cím_ kiemelt projekt keretében 
íródott. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társinanszíro-
zásával valósul meg.

felvétel” a sejtekben hatásukat kifejtő 
gyógyszermolekulák aktuális interak-
ciós hálózatáról.

Az azidocsoport nagy előnye – a töb-
bi, címkézéshez használt molekulacso-
porthoz képest – a már említett kis mé-
rete, így jelenléte jó eséllyel nem változ-
tatja meg a molekula egészének kötés-
profilját. Továbbá fontos tulajdonsága, 
hogy megvilágítás hiányában igen sta-
bil, illetve biológiailag reakcióba nem 
lépő (inert), ebből adódóan nincs hatás-
sal az élő szervezetre. Mivel az aril-azi-
do kat főleg ultraibolya tartományú 
(UV) fénnyel lehet aktiválni, a néhány 
sejtrétegnél vastagabb szövetek fo to ak-
ti válása nem lehetséges az UV-sugárzás 
kis áthatolóképessége miatt. Ezért 
kompromisszumos megoldásként az 
emberi szervezet rendkívül változatos 
környezetét humán vagy egyéb élő-
lényből származó sejt-, esetleg szövette-
nyészettel helyettesítjük. 

Új módszerek a láthatáron
A módszer kísérletes kivitelezése során 
az azidált hatóanyagot az említett sejt- 
vagy szövettenyészethez adjuk, és a min-
tát megvilágítjuk. Ezt követően már 
„csak” ki kell nyerni és azonosítani a 
gyógyszerfehérje komplexeit a lipidek, 
szénhidrátok, zsírsavak és megannyi 
egyéb sejtalkotó sokaságából. 

A biokémiában régóta alkalmazott, a 
fehérjék fizikai és kémiai tulajdonságait 
kihasználó tisztítási eljárások eredmé-
nyeként a feltárt sejtekből egy viszony-
lag tiszta fehérjefrakciót kapunk. Ezt 
követően a fehérjéket elválasztjuk egy-
mástól, és azt nézzük, hogy mely fehér-
jéken tudjuk kimutatni a gyógyszer je-
lenlétét. Az elválasztás gélelektroforézissel 
történik, mely a fehérjék olyan egyedi 
tulajdonságait használja ki, mint a mé-
ret, alak, illetve a töltés. A gél pórusmé-
reteit változtatva befolyásoljuk a mak-
romolekulák vándorlási sebességét: ha a 
molekula kicsi a pórushoz képest, ak-
kor gyorsan halad benne, ha nagy, ak-
kor szinte alig képes mozogni.

A fehérjék fizikai szétválasztása után 
következik azoknak a fehérjéknek a de-
tektálása, melyek kovalensen kötik a 
gyógyszert. Ahhoz, hogy a gyógyszer 
jelenlétét a keresztkötött fehérjéken ki 
tudjuk mutatni, a hatóanyagnak olyan 
specifikusan rá jellemző és detektálható 
tulajdonsággal kell rendelkeznie, amivel 
a fehérjék nem (például fluoreszcencia). 
Ha az adott gyógyszer nem ilyen, akkor 

MegdWlt	a	kotlás	rekordja

Négy és fél évig őrizte petékben fejlődő 
utódait egy mélytengeri polip 
(Graneledone boreopacifica). Az eddigi re-
kordot is egy polipfaj tartotta 14 hónap-
pal, míg a madarak közül a császár-
pingvin kotlik a leghosszabb ideig, két 
hónapig. A Graneledone boreopacifica 
azonban nemcsak e  „kotlás”, azaz pe-
teőrzés hosszú idejével okozott megle-
petést, hanem az életkorával is – a seké-
lyebb vizekben élő rokonai ugyanis 
nem élnek tovább 1-2 évnél. 

Az elmúlt 25 évben a Monterey Bay 
kutatói néhány havonta mélytengeri 
merülést hajtanak végre. 2007 májusá-
ban egy ilyen alkalommal észrevették, 
hogy 1400 méter mélyen, 3 Celsius-fo-
kos hidegben a függőleges sziklafalon 
egy polip ül 
o l a j b o g y ó 
nagyságú , fe-
héres színű pe-
téin. Az előző 
merülésnél az 
állat még nem 
volt ott. A kö-
vetkező négy és fél évben a búvárhajó ti-
zennyolcszor látogatta meg ezt a helyet. 
Minden alkalommal ott találták a poli-
pot, amelyet könnyen beazonosítottak a 
sebhelyeiről. Ahogyan teltek-múltak az 
évek, úgy lettek a peték egyre nagyob-
bak, a nőstény pedig egyre soványabb és 
sápadtabb. Soha nem látták táplálkozni. 
A petéktől a ragadozókat távol tartotta, 
és arra is ügyelt, hogy mindig oxigénben 
dús, friss víz áramoljon körülöttük. 

Utoljára 2011 szeptemberében látták 
a nőstényt. Egy hónappal később már 
csak 160 üres peteburkot számolhattak 
össze a sziklaperemen. Az anya addig-
ra valószínűleg már nem élt. A polip-
nőstények csak egyszer raknak peté-
ket életükben, és szaporodásuk elke-
rülhetetlenül halállal végződik. Ám 
míg van olyan faj, amely inkább a pe-
ték számába fektet energiát és meg 
sem áll tízezerig, petegondozása pedig 
legfeljebb 1-3 hónap, a rekorder in-
kább kevesebb petét rak, de azokat so-
káig gondozza. A stratégia sikeres, hi-
szen a faj nagyon gyakori. 

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/35  1097

Kavita csak nyolc éves volt, 
amikor felfedezte alkarján a 
világos foltokat. Nem vett 

róluk tudomást, senki nem figyel-
meztette, hogy baj lehet. Négy évvel 
később a bőrelszíneződések már a tes-
tén is megjelentek, és az egyik reggel 
arra ébredt, hogy jobb kezén az ujjai 
zsibbadtak, végül pedig nem  érezte 
őket. Az orvos diagnózisa lepra volt.

– Attól a naptól kezdve rémálommá 
változott az életem – kezdi Kavita a 
történetét egyszobás házának veran-
dáján ülve, hátát a padnak támaszt-
va. Sankat Mocanban vagyunk, a 
kőfallal körbevett makulátlanul tisz-
ta lepratelepen, ami harminc évvel 
ezelőtt épült Varanasi egyik elha-
gyott földdarabján. A Gangesz part-
ján elterülő város a hinduk legszen-
tebb zarándokhelye, ősidők óta for-
galmas kulturális, ipari és kereske-
delmi központ, mára pedig a 
nyugati turisták kedvenc állomása is 
egyben. A zsibongó negyedek 
színkavalkádja mellett sokaknak lát-
hatatlanul ugyan, de mégis megta-
lálható ez a leprások kolóniája a ma-
ga huszonnyolc, Kavitáéhoz hasonló 
épületével és több mint háromszáz 
szerencsétlenül járt lakójával együtt.

– Ahogy a falu megtudta, hogy én is 
elkaptam a betegséget, azonnal kiközö-
sítettek – néz rám a tiszta arcú, 
negyven év körüli nő, akinek cson-
kolt kézfején kívül semmi nem 
árulja el, hogy leprában szenvedett. 
– Az emberek féltek, hogy megfertő-
zöm őket, a szüleimet pedig felszólítot-
ták, hogy el kell vinniük a faluból. 
Anyám először sírt, de napokon belül 
úgy kezelt, mintha meghaltam volna, 
szó szerint gyászolni kezdett. A család 
úgy döntött, hogy nem csak az ő életü-
ket keserítem meg, de testvéreim házas-
sági esélyeit is csökkentem, így apám el-

vitt a legközelebbi kórházba, és ottha-
gyott. Tizenkét éves voltam amikor er-
re a lepratelepre kerültem, azóta senki 
nem jött meglátogatni, és én sem men-
tem haza a szüleimhez. Számukra 
nem létezem többé.

Szegény ember betegsége
A lepra, vagy más néven Hansen-be-
tegség – ami egy, a levegőben csepp-
fertőzéssel terjedő krónikus bakteri-
ális fertőzés – klinikai formái sokré-
tűek. Legismertebb típusa viszonylag 
jóindulatú, lassú lefolyású, mely a 
bőrt és a környéki idegeket támadja 
meg, tönkretéve a fájdalomérző ké-
pességet, de létezik a gyorsan terje-
dő, erősen fertőző fajtája is, amely a 
bőrön göböket képez. Megjelenésé-
hez a koszos helyek, az alultápláltság 
és a szennyezett ivóvíz szolgálnak 
táptalajul, ezért hívja sok szakember 
a leprát a szegény ember betegségé-

nek. A fertőzötteket pontosan az 
ilyen életkörülmények miatt nehéz 
diagnosztizálni és kezelni, mert so-
kuk figyelmét annyira leköti a min-
dennapi betevőért való küzdelem, 
hogy észre sem veszik az első jeleket, 
mint például Kavita esetében a bőr 
elszíneződését. Bár a fertőzést a 
nyolcvanas évek óta sikeresen keze-
lik három antibiotikum kombináció-
jával, a betegek legtöbbször csak ak-
kor fordulnak segítségért, amikor a 
végtagjaik érzéketlenné válnak, elfe-
kélyesednek. Ilyenkor azonban már 
túl késő, mert ha az antibiotikumok 
hatnak is, a központi idegrendszer 
helyrehozhatatlan károsodást szen-
vedett, az áldozat pedig egész életére 
torz marad. 

India a világ egyik leggyorsabban 
fejlődő gazdasága, ennek ellenére 
minden évben újabb 130 000 leprás 
beteget diagnosztizálnak – ez a szám 

I N D I A  L E P R A KO L Ó N I Á I

VISSZA AZ ÉLETBE 
A rettegett lepra a kutatók szerint Kelet-Afrikából  terjedt el a világ többi részeire, már az ókorban is 

létezett, és a keresztes háborúk idején tömegesen jelent meg a pestissel együtt. Európából a XX. szá-

zadra	teljesen	eltent,	mivel	a	súlyos,	fertWzW	betegség	antibiotikumokkal	sikeresen	kezelhetWvé	vált.	
Ennek ellenére 2013-ban Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában még mindig több mint 10 millió 

megbetegedéssel számolhatunk, s körülbelül 250 000 új esetet regisztrálnak évente.

Asszonyok a közös fürdQben  
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kórházból kiengedett leprásoknak 
egyetlen választása csak az lehetett, 
hogy letelepedjenek bárhol, ahol egy 
darab földhöz juthattak, mert nem 
volt visszaút sem a családjukhoz, sem 
pedig a régi falujukba. A lepra áldo-
zatai így lassan megtalálták egymást, 
és önkéntes kolóniákat hoztak létre 
országszerte. Együtt megtanulták 
kezelni a problémáikat, politikai jo-

magasabb, mint az összes többi Han-
sen-kórt regisztráló ország betegeit  
együttvéve. Bár India 2005-től kez-
dődően a WHO hivatalos követel-
ményeinek megfelelően – 1 leprás 10 
ezer lakosra vonatkoztatva – meg-
szűntnek tekinti a betegséget, és az 
összes anyagi forrást más egészség-
ügyi probléma megoldására fordítja, 
de ez a döntés, csak a Varansiban 
mért friss adatok alapján, igen elha-
markodottnak tűnhet. Itt csupán az 
előző hónapban újabb 35 beteget re-
gisztráltak, amelynek fele 12 év alatti 
gyermek. A kormány eljárásának 
megfelelően azonban sem a gyógyí-
tásra, sem pedig a megelőzésre nin-
csen elegendő keret, ráadásul amit 
eddig az orvosoknak kötelezően 
minden egyes házban ellenőrizni 
kellett, most önkéntes alapon való je-
lentkezéssé vált. 

Nem volt visszaút
A Sankat Mocan-kolónia kialakulá-
sát Kavita azzal magyarázza, hogy 
bár a gyógyszeres kezelés kezdetét 
vette, de semmiféle erőfeszítés nem 
történt a betegek szociális életbe való 
visszatérésének segítése ügyében. A 

gokat szereztek, lassan pedig külön-
böző nemzeti szervezetek is a segít-
ségükre siettek, hogy érdekeiket a 
hazai fórumokon képviseljék. Kavita 
maga is a helyi önkéntes szervezet 
tagja, azoknak a fiataloknak és idő-
seknek az életkörülményein szeretne 
segíteni, akik ugyanazt a keserves 
utat járták be, mint ő.

– Rengeteg a tévhit a leprával kapcso-
latban – mondja Kavita. A fertőzés 
gyakran évekig, évtizedekig tünet nél-
kül lappang, és csak később támadja 
meg az idegeket, lassan okozva zsibba-
dást. Az én kezeim például először 
maguktól, karomszerűen befordultak, 
és csak jóval később váltak érzéketlen-
né. A súlyos sérüléseket sem én, sem pe-
dig a családom nem vette komolyan, 
mert nem panaszkodtam, hiszen nem 
éreztem semmit. 18 éves voltam, ami-
kor a doktornak végül le kellett, vágnia 
az ujjaimat, mert a fertőzés megállít-
hatatlannak tűnt. De hiába gyógyul-
tam meg, a csonkolás nyomai örökre 
megbélyegeznek, mindenki fél tőlem. 
Sajnos nagyon kevesen tudják, 
hogy az emberek 95%-a teljesen 
immúnis a leprára, és az antibioti-
kummal kezelt beteg a kúrát köve-
tő 24–42 óra után már nem fertőz.

Ahogy Kavitával beszélgetek, egy 
apró, tíz év körüli, fekete copfos kis-
lány szalad közénk, Pari, Kavita kis-
lánya. A szülei itt, a kolóniában is-
merkedtek össze, mindkettejük 
gyógyultnak számít, egyetlen gyer-
mekük pedig makkegészséges. Pari 
rám mosolyog, és anyja ölébe ül. 

Sankat Mocan lakói gondoskodnak 

egymásról minden kürülmények között

Ma már nyugati önkéntesek segítik  
a leprások mindennapi életét



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/35  1099

Szemben a megbélyegzéssel
Lassan többen is odagyűlnek körénk, 
majd az egyikük, Ramesh, az 56 éves 
volt könyvtáros így szól hozzám: 
„Tudja, nem is a betegséggel harco-
lunk ma már, hanem a társadalom 
megbélyegzésével, az élethosszig 
tartó elutasítással. A művelt embe-
rek nem mutatnak undort, ha talál-
koznak velünk, de a többi nyíltan 
megítél minket egy olyan szeren-
csétlenség miatt, amiről nem tehe-
tünk. 10 évet éltem a városban lep-
rásként, a feleségem már az elején el-
hagyott, a gyermekeim is könyörte-
lenek, nem állnak velem szóba. Az 
utolsó öt évben már nem léptem ki 
az utcára, mert minden alkalommal 
ugyanazt hallottam, hogy »nézz ma-
gadra,  undorító vagy, képtelenség veled 
együtt enni vagy csak rád nézni.« Ezek 
a mondatok még most is felzaklat-
nak, ma sem érzem magam a társa-
dalom megérdemelt tagjának, holott 
évtizedekig mindenki felnézett rám, 
mert én voltam az egyetlen tanult 
ember az utcánkban.”

Ramesh azonban nem adta fel. Sa-
ját földjén  rizstermesztésbe fogott, 
majd az ebből befolyó összeget sző-
nyegekbe és szárikba fektette, a vé-
gén pedig a sorstársaival együtt 
megvettek egy darab földet, így 
hozva létre a fertőzöttek és családja-
ik önkéntes kolóniáját. A férfi újra-
házasodott, feleségét, Abhát a kór-
házban ismerte meg. Az asszony 
aranyszegélyű száriját a fejére téve 
szól hozzám.

– Az én kezem már csúnyán elfer-
tőződött, amikor rászántam magam 
a kórházi kezelésre. Az orvos először 
nem akart megvizsgálni, később 
meg nem tette a tablettát a kezembe, 
hogy elkerülje velem a fizikai kon-
taktust. Volt olyan alkalom, hogy a  
gyógyszert leejtettem a földre, senki 
nem segített azokat felvenni, inkább 
végignézték, ahogy a bénult ujjaim-
mal szerencsétlenkedem a padlón 
térdepelve. Csoda hát, ha az embe-
rek továbbra is inkább elrejtik a ko-
rai jeleket a családjaik és szomszédja-
ik előtt, mert attól félnek, hogy ki 
fogják közösíteni őket?

Ezer telep
Indiában a mai adatok szerint majd-
nem ezer, ehhez hasonló lepra telep 
található, amelyek több százezer, tár-

sadalomból kitaszított embernek ad-
nak otthont. Az életfeltételek azon-
ban a különböző helyeken meglehe-
tősen eltérnek egymástól : egyeseken 
nincs vezetékes víz, áram és vécé 
sem, mások, mint Sankat Mocan la-
kói azonban rendezett téglaházaik-
kal, sokkal szerencsésebbek. 

Mikor megkérdezem Kavitát, 
hogy miből élnek, azt mondja, hogy 
sokan közülük állatokat tartanak, és 
a földeken zöldségeket, rizst ter-
mesztenek, mert a pénzkeresésben 
csak magukra számíthatnak.

„A munkáltatók rendszeresen el-
fordulnak tőlünk, még akkor is, ha 
már kezeltek és gyógyultak va-
gyunk. Maga is láthatja, milyen sze-
génységben élünk, bevétel hiányá-
ban sokunk koldulni kényszerül, 
míg a család azon tagjai, akiken a 
betegség jelei nem mutatkoznak, 
szemetet gyűjtenek és válogatnak. A 
szerencsésebbek munkát is vállal-
nak, Ramesh felnőtt fia például 
riksavezető, míg mások  újságot 
hordanak vagy segédmunkásokká 
lesznek. De nem csak mi, leprások, 
hanem az egészséges kisgyermeke-
ink sem élhetnek békében. Minden 
nap ezer megaláztatással kell szem-
benézniük, igaz Pari?” – fordul most 
Kavita lánya felé. A kislány bólint, a 
kezét mellkasán keresztbe fonja, és 
durcásan azt mondja:

„Engem mindenki bánt, folyton 
azzal csúfolnak, hogy »ne engedjé-
tek őt ide, ez a leprásnak a kölyke«. 
Nem akarok iskolába járni!” – 
Kavita lányát vigasztalóan magához 
öleli, majd hozzám fordul.

 Tudom, hogy milyen nehéz most 
szegénynek, de mi azt akarjuk, 
hogy tanuljon, költözzön el innen, 
legyen munkája és rendes élete. A 
legnagyobb baj az, hogy egyszerű-
en képtelenség az emberek gondol-
kodását ilyen rövid idő alatt meg-
változtatni. Tudja, sokan még ma is 
azt tartják, hogy azok kapják el a 
leprát, akik nem kedvesek.  Isten-
nek, így az fekélyek formájában 
küldi rájuk haragját. Az élet egyál-
talán nem könnyű sem betegként, 
sem gyógyultként. 

Sancat Mokan lakói kezdetben 
csak egymásra számíthattak, mert a 
kormány fejenkénti havi 29 dollár-
nak megfelelő támogatása arra sem 
volt elegendő, hogy a kötszereket és 

gyógyszereket beszerezzék, nem-
hogy az orvosi segítséget kifizessék. 
Sokáig az egészségesebbek etették, 
fürdették, látták el szerencsétlenebb 
sorstársaikat saját megtakarított 
pénzükből, mára azonban hazai és 
külföldi önkéntesek is bekapcsolód-
nak ebbe a munkába.

Körbenézek. A szörnyű körülmé-
nyek ellenére a kolónia lakói csendes 
méltósággal viselik sorsukat, egyet-

len zokszót sem hallani. De a szelíd 
mosoly sem tudja eltakarni azt a kínt 
és megaláztatást, amit a saját család-
juk és a társadalom miatt nap mint 
nap elszenvednek. Ramesh csonka 
lábát nézem. Előttem ül, ölében egy 
könyvvel, és önkéntelenül arra gon-
dolok, hogy ezek az emberek sem-
mivel sem másak, mint én, csak sze-
rencsétlen helyre születtek. 

Mielőtt elbúcsúzom a Sankat 
Mocan lakóitól, Ramesh utánam 
szól:

– Mindenkinek könyörületesnek 
kellene lennie másokkal szemben. 
Még egy  állat is fel tudja fogni, 
amikor egy társa sebesült, és ahe-
lyett, hogy elpusztítaná, a védelmére 
kel…

BALOGH BOGLÁRKA

Ramesh, a volt könyvtáros  
ma is rengeteget olvas (A SZEZP FELVÉTELEI)
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hogy én voltam az, aki elsőként kimu-
tatta és feltérképezte a jelenkori kéreg-
mozgásokat nemcsak a Pannon-me-
dencében, hanem egész Közép-Euró-
pában. Az izgalmas tudományos 
munka mellett természetesen ma már 
az ezen programok életben tartásához 
szükséges pályázatok (OTKA, MŰI, 
NFŰ stb.) vezetése és a közép-európai 
kooperációkban való részvétel, koor-
dináció és tisztségek is a tevékenysé-
gem részévé váltak.
– Milliméteres elmozdulásokról van 
szó évente. Hogyan lehet ezeket ki-
mutatni? 
– A módszer egy dologban hasonló a 
telefonokba beépített kis GPS-ek 
helymeghatározásához: ugyanazt a 
műholdrendszert használja. Minden 
más részlet azonban különbözik. A 
méréseket kétfrekvenciás geodéziai 
GPS-antennákkal és vevőberendezé-
sekkel, több napon keresztül, a nap 24 
órájában kell végezni ideális környe-
zetben, speciális helyeken és úgyne-
vezett kényszerközpontos antenna 
felállításával. Itt a helymeghatározás-
hoz nem a műhold által sugárzott 
közvetlen információkat, úgyneve-
zett kódmérést alkalmazunk, hanem 

a vivőjel, vagyis a műholdak által su-
gárzott hullámok fázisának változá-
sát használjuk.

A számítások „finomságára” jellem-
ző, hogy a követőállomások mérései-
ből számított műholdpálya-adatok 
mellett figyelembe kell venni az iono-
szféra, a troposzféra, a gravitációs me-
ző, a földforgás, az árapály, a relati-
visztikus hatások és más aprónak tűnő 
effektusok következményeit is. Mind-
ezek modellezésével utólagosan vé-
gezzük el az adatfeldolgozást, amivel 
már így az egymáshoz képest akár 
több száz kilométerre lévő pontok re-
latív pozícióját néhány milliméteres 
pontossággal meg tudjuk határozni. 
Az időről időre elvégzett pozícióméré-
sekkel pedig évek, évtizedek múltán 
kirajzolódik a lassú felszínmozgás, így 
annak sebessége pontról pontra meg-
határozható. 
– Miért fontos ez a kéregmozgás-tér-
kép? Milyen hatása van más tudo-
mányterületekre? 
– Jelentőségét három csoportba sorol-
nám. Egyrészt a lemeztektonika ab-
szolút alapja a lemezmozgások és a de-
formációk ismerete, azaz az általunk 
közvetlen mérésekből meghatározott 

– Miért lett geofizikus?
– Már általános iskolában is érdekelt a 
fizika, a matek, a Föld és a természet, 
így elhatároztam, hogy ezek ötvözeté-
vel foglalkozom, azaz geofizikus le-
szek. Egyetemi hallgatóként a műhol-
das módszerek kezdtek érdekelni, mi-
vel a klasszikus földi módszerek által 
nyújtott ismereteken túl alapvető fon-
tosságú új eredményeket hoztak.
– Hogyan jött létre a program és mi 
volt benne az Ön szerepe?
– A Globális Navigációs Rendszerek 
közül a GPS-technológia abszolút haj-
nalán, még 1991-ben, Gazsó Miklós, 
Fejes István és Borza Tibor kollégák 
irányításával elkészült a hazai GPS-
mozgásvizsgálati hálózat a földkéreg 
jelenkori deformációinak vizsgálatára. 
Néhány évvel később az erre irányuló 
közép-európai kooperációnak is kez-
deményezőivé, vezetőivé váltunk. A 
jelenlegi, piciny kéregmozgásokat más 
technológiával közvetlenül megmérni 
nem lehetett, a GPS adta az első re-
ményt erre. 1995-ben kapcsolódtam 
be a mérésekbe, adatfeldolgozásba, 
majd a kiértékelés, értelmezés is az én 
feladatom lett. Így a 90-es évek végére 
abba a szerencsés helyzetbe kerültem, 

I N T E R J Ú  G R E N E R C Z Y  G Y U L Á VA L
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3D-S TÉRKÉP 
A KÉREGMOZGÁSRÓL

Több mint két évtizedes méréssorozat eredményeként elké-

szült	a	Pannon-medence	kéregmozgásának	elsW	háromdimen-
ziós	térképe.	A	földkéreg	deformációit	ergeodéziai	technikát	
alkalmazva sikerült rendkívüli pontossággal követni. Grenerczy 

Gyulával, a Földmérési és Távérzékelési Intézet penci Kozmikus 

Geodéziai Obszervatóriumának munkatársával nemcsak a 

program	tudományos	hátterérWl	és	 jelentWségérWl	beszélget-
tünk,	 hanem	 arról	 is,	 hogy	 a	 kapott	 adatok	 révén	 egyebek	
között a nagyfontosságú létesítmények veszélyeztetettsége is 

pontosabban	becsülhetW.	
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adatai közötti fázisdifferenciából létre-
hozható a felszín mozgástérképe.

Ez a technika példa nélküli tulajdon-
ságokkal rendelkezik, hiszen nincs 
szükség terepi munkára, ponttelepítés-
re, hálózatépítésre és annak karbantar-
tására, nincs szükség műszerre, enge-
délyek kérésére és helyszíni mérésekre, 
mint minden más módszer esetében. 
Ráadásul nagyságrendekkel több, sű-
rűbb információt ad. A magassági 
pontossága és a vizsgálható pontok 
száma felülmúlja minden más techni-
káét, sőt ott is különösen jól alkalmaz-
ható, ahol más technika csak korláto-
zottan. Óriási előnye még, hogy ilyen 
észlelések 1992-ig visszamenőleg ren-
delkezésre állnak, így a technika a 
„múltba is lát”. Minden más esetben a 
kezdő mérés után azokat folytatni kell 
mindaddig, amíg az elmozdulás mér-
téke kimutathatóvá válik. A GPS-es 
kéregmozgások esetén 22 évig kellett 
mérni, mire a háromdimenziós moz-
gástérképig eljutottunk. Az InSAR-
ral már most több mint két évtizedes 
globális időbázisunk van, így azonnal 
eredményhez juthatunk, ráadásul te-
repi munka nélkül és nagyságrendek-
kel nagyobb pontsűrűséggel. Bár a 
geo di na mi ká ban még teljesen nem 
helyettesíti a GPS-t, de kétségtelen, 
hogy a jövőt az InSAR képviseli.

TRUPKA ZOLTÁN

rületén az ország geometriai rendjét 
képező statikus alaphálózatok kora 
hanyatlásban van. Az emberi tevé-
kenységek okozta mozgások ugyanis 
sok esetben kezelhetetlenné teszik a 
földmérés számára a statikus, elöre-
gedő alaphálózati rendszert. A meg-
oldást a fenti és még ennél sűrűbb 
mozgástérkép és monitorozás jelenti. 
Harmadrészt pedig az alkalmazott 
technológia, a mérési és adatfeldolgo-
zási módszerek az emberi tevékenysé-
gekhez kötött stabilitási és mozgás-
vizsgálatok alapját képezi. Ilyenek 
például a bányászat, vízkivétel, erő-
művek, radioaktív hulladéktárolók, 
gátak és egyéb nagy jelentőségű léte-
sítmények stabilitás-vizsgálata és ve-
szélyeztetettségük becslése.
– Lehet-e fejleszteni, pontosítani eze-
ket a kutatásokat?
– Az ezredforduló tájékán kezdtem 
foglalkozni egy akkor még nemzet-
közi szinten is csak gyerekcipőben járó 
módszerrel, a műholdradaros inter-
ferometriával (InSAR). Ennek itthoni 
bevezetését irányítom, első hazai al-
kalmazásai a nevemhez fűződnek. A 
módszer alapja, hogy a műholdak ra-
darjeleket bocsátanak a Föld felszíné-
re, és a felszín által visszaszórt jelek 
amplitúdóját és fázisát magának a 
holdnak az antennája detektálja. A 
műhold eltérő időpontokban rögzített 

3D-s kéregmozgás és deformációs vi-
szonyok. Ezt a geofizika és geológia 
általánosan és széles körben használja. 
A kőzetfizikában a jelenkori pórus-
nyomás, kőzetfeszültség okainak 
kvantitatív megismerése, a szeizmoló-
giában a földrengéskockázat megha-
tározásának egyik legalapvetőbb be-
menő paramétere a jelenkori kéreg-
mozgás, vetők lehetséges aktivitása, 
kiterjedése és a felhalmozódó defor-
mációs energia becslése, illetve a törés-
vonalak menti mozgássebesség meg-
határozása. A geomecha ni ká ban stabil 
referenciaként szolgálnak a hálózat 
pontjai a talajstabilitásra, a földcsu-
szamlás vizsgálatában. A geomorfoló-
giában a recens mozgások ismerete 
nagy előrelépés, hiszen a geológiai, 
geofizikai mozgásindikátorok ezt 
még többnyire nem mutatják. A fo-
lyódinamika terén egyrészt a folyók 
evolúciója, a gyűjtőterületek vertikális 
mozgásai, másrészt a gátak esetében 
már hétköznapi jelentősége is lehet, itt 
elsősorban a vertikális mozgások is-
merete a fontos. 

Az alapkutatások szerteágazó alkal-
mazásai mellett az állami földmérés-
ben is jelentős. A geodéziában a földi 
referenciarendszerek megvalósítása 
és vizsgálata alapvető, melyet nagy-
részt a GNSS-méréseink és -eredmé-
nyeik szolgáltatnak. A földmérés te-

A jelenkori kéregmozgás sebességtérképe a Pannon-medence területén és 

környezetében. A bal oldali kiskép a m_holdas helymeghatározás egyszer_sített 
elvét szemlélteti, a jobb oldali pedig a m_holdak észlelésére felállított 

antennánkat mutatja egy kéregmozgás-vizsgálati ponton.

Az Európai ^rügynökség (ESA) Sentinel-1 nev_ 

m_holdjai radaros észleléseinek demonstrálása  
(FORRÁS: ESA)
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csoportját alkotják az ultrahangvizsgá-
lat és az anyai vérből végzett biokémiai 
tesztek, míg az invazív vizsgálatokat a 
magzatvízből vett vagy más beavatko-
zással nyert minták citogenetikai és 
molekuláris biológiai vizsgálata alkotja. 
A nem invazív szűrővizsgálatok meg-
bízhatósága jelentősen eltérő lehet, mi-
vel nem diagnosztikus eredmények, s 
ezeket a vizsgálati eredményeket első-
sorban kockázatbecsléshez használják 
fel a genetikai tanácsadás során. Az 
invazív eljárások diagnosztikus értékű-
ek, azonban esetükben fennáll körülbe-
lül 1% kockázat: a mintavétel módja 
miatt spontán vetélés alakulhat ki. 

A nem invazív prenatális vizsgálatok-
ban az áttörést az úgynevezett magzati 
szabad DNS-nek az anyai keringésben 
való felfedezése jelentette, amely óta a 
nem invazív prenatális diagnosztikai el-
járások nagy léptekben fejlődnek. A 
szabad DNS a vér alakos elemeinek 
DNS-étől elkülöníthető, mivel szaba-

don, a sejteken kívül van jelen a vérben. 
A várandósok esetében az anyai kerin-
gésben nemcsak az anyai, hanem a 
magzat szabad DNS-e is jelen van kis 
százalékban (5–10%) . A magzati erede-
tű szabad DNS a terhesség 5. hetétől 
van jelen az anya vérében, tehát lehe-
tővé teszi a korai prenatális diagnoszti-
kát. Rövid cirkulációs felezési ideje 
van (16 perc), és a szülést követően csu-
pán 2 óráig van jelen az anyai vérben. 

Számos ígéretes technológiai fejlesztés 
történt 1997 óta, azonban egyik sem bi-
zonyult elég nagy felbontásúnak és 
megbízhatónak a nagyon híg magzati 
szabad DNS-frakció detektálására és a 
magzati triszómiák kimutatására. Az 
1997 óta eltelt időben azonban a mole-
kuláris vizsgálómódszerek hihetetlen 
fejlődést mutattak, és megjelent az új-
generációs szekvenálási technológia, 
mely már alkalmasnak bizonyult a sza-
bad DNS kimutatására. Ez a technoló-
giai áttörés tette lehetővé, hogy az el-

SZdRÉS	
SZÜLÉS 
ELVTT

A	gyermekvállalási	kedv	egyre	késWbbi	életkor-
ra	 tolódása	 tapasztalható	 a	 nWknél	 a	 XXI.	 szá-
zadban.	 A	magasabb	 életkor	 sajnálatos	módon	
megnöveli	 a	 magzati	 kromoszóma-rendellenes-
ségek	arányát:	a	statisztikai	adatok	szerint	világ-
viszonylatban	1000	újszülöttbWl	6	esetben	jelent-
kezik	valamilyen	kromoszomális	rendellenesség,	
a	 35	 évnél	 idWsebb	 nWk	 esetében	 viszont	 ez	 a	
szám	a	négyszeresére	növekszik.	Mindezek	tuda-
tában	egyre	nagyobb	szükség	van	a	szülés	elWtti,	
prenatális	genetikai	vizsgálatokra	egy	esetleges	
kromoszóma-rendellenesség	 szerése	 céljából.	

A magzat különböző kro mo szo-
má lis rendellenességeinek te-
kintetében megkülönböztet-

hetünk számbeli és szerkezeti kro-
moszomális rendellenességeket. A 
számbeli rendellenességek közül a leg-
gyakoribb a triszómia, mely akkor ala-
kul ki, ha egy kromoszóma eggyel több 
kópiában van jelen. A leggyakoribb 
triszómiák közé tartozik a Down-kór, 
amely a 21-es kromoszóma triszómiája, 
azután a 13-as kromoszóma triszómiája, 
a Patau-szindróma és az Edwards-
szindróma, amely a 18-as kromoszóma 
triszómiája. Más kromoszómák eseté-
ben is kialakulhat triszómia, de mivel 
ez utóbbiak általában olyan súlyos 
tünetekkel járnak együtt, amelyek az 
élettel nem összeegyeztethetők, az érin-
tett magzatok többnyire még születésük 
előtt elhalnak. 

A manapság alkalmazott prenatális 
szűrővizsgálatok két nagy csoportra 
oszthatók: a nem invazív vizsgálatok 
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múlt néhány évben a sza-
bad DNS-t detektáló 
vizsgálatok világszerte el-
érhetővé váltak. Magyar-
országon 2011-ben jelent meg az első 
kereskedelmi forgalomban kapható 
teszt, azóta pedig számos további teszt 
követte a hazai piacon. Ezek a vizsgá-
latok nagy megbízhatóságúak, azon-
ban az alkalmazott technológia miatt 
meglehetősen drágák, munkaigényesek, 
csak külföldi laboratóriumokban elérhe-
tők, ezért a hazai várandós édesanyák 
széles köre számára nem hozzáférhetők. 

A nem invazív prenatális diagnoszti-
ka területén végzett kutatások egyik 
alapvető célja az újgenerációs 
szekvenálási technológiát alkalmazó 

szabad DNS-t de-
tektáló vizsgála-
tokhoz hasonlóan 
megbízható, ám 
azoknál jóval ol-
csóbban kivitelez-
hető technológiák 
fejlesztése. Így ezek 
a vizsgálatok már a 
magyar várandós 

nők széles köre számára is megenged-
hetők és elérhetők lennének. Ilyen al-
ternatív technológiai platform a szin-
tén új digitális PCR-technológia (lásd 
ábránkat – a szerk.). A módszer 
lényege, hogy egy vizsgálati mintát 
(térfogata 20µl) nanoliter nagyságú 
buborékokra diszpergál, így a PCR-
reakció minden buborékban egyedileg 
zajlik le. A reakció végén azok a bubo-
rékok, amelyekben a felszaporítani kí-
vánt szabad DNS fragmentuma jelen 
volt, azok pozitív buborékokként, 
amelyekben pedig nem volt jelen, azok 

negatív buborékokként ábrázolódnak. 
A magas buborékszám és a híg szabad 
DNS-minta miatt a módszer igen 
nagy felbontású. A digitális PCR-
technológia mellett más alternatív 
módszerek fejlesztése is folyamat-
ban van, melyek ígéretesek lehetnek 
a jövőbeli várandósok számára és to-
vábbi mérföldkövet jelenthetnek a sza-
bad DNS-alapú, nem invazív prenatális 
diagnosztika fejlődésében.

TRIPOLSZKI KORNÉLIA 
NAGY NIKOLETTA 
HORVÁTH EMESE 

SZÉLL MÁRTA

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és m_ködtetése 
konvergencia program cím_ kiemelt projekt kere-
tében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.

A 21-es kromoszóma 

triszómiája

A digitális PCR-technológia során egy vizsgálati mintát számos 

nanoliteres nagyságrend_ buborékra bontunk szét. Azok a 
buborékok, melyek a PCR során felszaporítani kívánt szabad DNS-
fragmentumot tartalmazzák a reakció végén, pozitív buborékokként 

(piros buborékok), míg azok, amelyek más fragmentumot 
tartalmaznak vagy üresek, negatív buborékokként (kék buborékok) 

jelennek meg. A magas buborékszám és a nagy hígítás adja a 
módszer nagy felbontását.

Az anyai keringésben lévQ magzati 
és anyai eredet_ szabad DNS 

FORRÁS: HTTP://PRESSRELEASE.CO.ZA/

FETAL-ASSESSMENT-CENTRE-OFFERS/ 

magzatti DNS

anyai DNS
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A Földön 60–65 millió évvel ez-
előtt óriási változások zajlottak: 
kontinensek rendeződtek át, 

hegységek képződtek. A kontinensek 
összeütközése folytán kiemelkedő hegy-
ségekben később, amikor a tektonikai 
folyamatok ereje alábbhagyott, megkez-
dődött a mai napig tartó lepusztulás.  A 
hegyláncok között kialakuló medencék 
lassan feltöltődtek hordalékkal. Ezekben 
a beltavakban márga, agyag és meszes 
üledék rakódott le, helyenként vulkáni 
eredetű hamu- és salakrétegekkel válta-
kozva. Az üledék hol mangános, máshol 

vasas, megint másutt meszes oldatok-
kal itatódott át, melynek következmé-
nyeképpen a szemcsék összecementá-
lódtak és elszíneződtek: így lett az üle-
dék a mangántól kékeslila, a vas hatásá-
ra vörös színű, a mésztartalomtól pedig 
fehér. Ezt a kivételes színpompát élve-
zik a mai látogatók az Arizona és Utah 
államokban található nemzeti parkok 
természeti csodáit szemlélve. 

Jóval később, nagyjából 15 millió éve 
újabb hatalmas változás zajlott ezen a 
vidéken. A Colorado-fennsík mintegy 
1500 méter magasságra kiemelkedett 

A	NAGY	LÉPCSVSORON
Lélegzetelállító – ha egyetlen szóval kellene leírnunk a világ termé-

szeti csodái közé tartozó Bryce-kanyon Nemzeti Parkot, így jelle-

mezhetnénk a fantasztikus alakzatok uralta tájnak az odalátogató-

ra gyakorolt hatását. A szél és a víz együttes munkája hatalmas 

amfiteátrumokat alkotott, amelyekben számtalan, a fizika törvé-

nyeit	meghazudtolni	látszó,	karcsú	sziklate	és	mesébe	illW	kWalak-
zat	dacol	az	idWvel	és	a	gravitációval.	

A 	BRYCE -KANYON 	 SZOBRÁSZMdHELYÉBEN

Amfiteátrum

Viktória királynQ
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mélyedés jött létre. A keleti irányba, 
a Paria folyó felé lezúduló csapadék-
víz tovább mélyítette a völgyeket. A 
fagy, a ritka eső és a szél következté-
ben fellépő erőteljes erózió évmilliók 
óta alakítja az agyagos üledékből ki-
emelkedő, fantasztikus formagaz-
dagságú mészkő- és homokkőszik-
lákat. 

Hoodoo-k	világa	
A meredek lejtőkön sok ezer karcsú, 
a fehértől a sárgán, rózsaszínen át a 
vörösig tartó, változatos színpompájú 
sziklatű és kőoszlop nyújtózik az ég 
felé. A sárgás színű, anyagos üledék-
ből kiemelkedő sziklaalakzat többsé-
ge hoodoo, vagyis különböző rétegek-
ből álló kőoszlop. Az egyedülálló for-
makincs annak következtében ala-
kult ki, hogy a kőzetek eltérő 
összetételű és más-más keménységű 
rétegekből állnak, ezért különböző-
képpen erodálódnak.

Az egymástól elütő rétegekből álló, 
erózió formálta sziklatűk és kőoszlopok 
minden kontinensen föllelhetők, de a 
Bryce-kanyon a jellegzetes hoodoo-vi-
dékek archetípusa. Saját képzelőerőnk-
től függ, mit vélünk felfedezni a to-
temoszlopokhoz hasonlító hoodoo-k-   
ban, amelyekből a világon a legesleg-
több itt, a kanyon északi részén találha-
tó. A ragyogó színű sziklaoszlopok egy 
része természet alkotta kőszobor, me-
lyek közül a legkarakteresebbeknek sa-
ját nevük is van: Viktória királynő, 
Thor Kalapácsa, Vadász, Indián her-
cegnő stb.

A környék korábbi lakói, az őshonos 
pajut indiánok által kitalált név hajszál-
pontosan jellemzi a helyszínt: „vörös 
sziklák, amelyek úgy állnak a tál alakú 
völgyben, mint az emberek”. Az indián le-
genda szerint a világot uraló prérifarkas 
haragjában kővé változtatta az itt élő 
embereket, akiknek itt kell állniuk, 
míg világ a világ. A kanyon ma ismert 

és a tektonikus mozgások következté-
ben feldarabolódott. Részben a földké-
reg mozgása, részben a lepusztulás fo-
lyományaképpen kialakult a ma „Nagy 
Lépcsősor” (Grand Staircase) néven is-
mert képződmény, melynek leszakadó 
„lépcsőit” hatalmas, önálló, eltérő szí-
nezetű magasföldek alkotják a Kaibab-
platótól a Grand Canyonon át a Pink 
Cliffs-ig. Az óriási kiterjedésű üledékes 
kőzetrétegek a Bryce-kanyontól délre, 
a Zion-kanyonon át a Grand Canyonig 
húzódnak.

A Grand Staircase – azon túl, hogy a 
világon egyedülálló jelenség – azért is 
oly különleges, mert itt a geológusok 
hatszáz millió évet tudnak áttekinteni a 
földtörténet nyitott „kézikönyvében”. 
Másutt – mivel jobban rejtve maradnak 
– sokkal nehezebb tanulmányozni a 
múltbeli jelenségeket, mint a Grand 
Staircase lépcsőfokait  vagy a Grand-
kanyon 1600 méteres falait alkotó üle-
dékes kőzetek esetében. 

A földtörténeti munkákban Paun-
saugunt-fennsík néven ismert Pink 
Cliffs-plató kiemelkedése nem túl 
gyors, de drámai változásokat idé-
zett elő. Az addig szelíden folydogá-
ló, kis vízhozamú Paria folyómedre 
hirtelen meredek lejtésűvé vált, emi-
att a nagy szintkülönbségen lezúduló 
víz hatalmas erővel kezdte pusztítani a 
puha üledékes kőzetet.

Kanyonok	sokasága
Már az odavezető út sem mindennapi 
élmény: a Bryce-kanyonba a több álla-
mot átszelő, észak–déli irányú, 15-ös 
számú főútvonalról letérve juthatunk 
el. Sárgás-vöröses homokkőből álló, bo-
rókával, fenyővel hol ritkábban, hol sű-
rűbben borított domboldalak között 
haladva érünk be a sötétvörös kőzettor-
nyok alkotta Red-kanyonba, amely 
méltatlanul kis hangsúlyt kap a nagy-
nevű szomszéd árnyékában. A Red-
kanyon mélyvörös színekben pompázó 
sziklatornyai között a száraz, erodált ta-
lajon számos, különlegesen szívós nö-
vényfaj él – köztük olyanok, amelyek a 
földön sehol máshol nem lelhetők föl. 
Az utazó már itt kellőképpen ráhango-
lódhat a következő holdbéli táj, a cím-
béli Bryce-kanyon Nemzeti Park le-
nyűgöző látványára.

A Bryce tulajdonképpen nem is valódi 
kanyon, hanem egy hatalmas fennsík 
szélének leszakadása, amelynek nyo-
mán számtalan kis kanyonból álló be-

Hoodoo-k

Rétegek
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A nemzeti park legfőbb látványos-
ságának számító nagy amfiteátrum a 
legelőnyösebb arcát a felső peremen 
kiépített három kilátóból (Bryce 
Point, Sunset Point és Sunrise Point) 
mutatja meg a látogatóknak. Déli 
irányban találjuk a különös, barlang-
szerű képződményekre rálátást nyúj-
tó Paria View nevű kilátót. Csodála-
tos panoráma tárul elénk a 2800 mé-
ter magasan fekvő Rainbow és 
Yovimpa Point kilátókból, a termé-
szet alkotta, híres sziklaívet pedig az 
azonos nevű Natural Bridge kilátó-
pontból tekinthetjük meg.

Csillagvadászok paradicsoma
A fennsík pereméről rövidebb-hosz-
szabb túraútvonalak vezetnek le a ka-
nyonba, az amfiteátrum sziklatornyai 
közé. A legrövidebb, Queens Garden 
névre hallgató túraútvonal útba ejti a 
Viktória királynő idomaira emlékezte-
tő különleges sziklaalakzatot, ahol a tú-
rázó egy virtuális emlékéremre is szert 
tehet: az itt készült fotóval dokumen-
tálhatja a teljesítményét. Elvileg akár 
egy-két óra alatt végig lehet járni az ös-
vényt, de a fantasztikus formájú, kü-
lönböző színekben tobzódó sziklákat, a 
cikázó csíkosmókusokat nézegetve, fo-
tózgatva észre sem vesszük az idő mú-
lását. A túraösvényeken több helyen is 
olvashatjuk a jóindulatú figyelmezte-

nevét azonban nem az indiánoktól, 
hanem egy mormon telepesről, 
Ebeneezer Bryce-ról kapta, aki 1870 
táján éveken át hiába próbálkozott e 
kietlen tájon az állattenyésztéssel.  

Látogatás a nemzeti parkban
A Bryce-ba érve érdemes legelőbb a 
nagyszerűen fölszerelt látogatóköz-
pontot fölkeresni, ahol ingyenes ta-
nácsadást vehetünk igénybe. Lett lé-
gyen bármennyire fölkészült az uta-
zó, a helyszínt kiválóan ismerő park-
őrök mindig tudnak aktuális, hasznos 
tippeket adni: mikor, hova a legérde-
mesebb elmenni, hogy a világ termé-
szeti csodái között méltán dobogós 
helyezett kanyon legszebb arcát meg-
ismerhessük.

A Utah állam déli részén található  
vidéket 1928-ban nyilvánították 
nemzeti parkká, a mainál lényege-
sen kisebb területen. Határát több-
ször kiterjesztették: jelenleg mintegy 
145 négyzetkilométert foglal magá-
ba – ezzel az USA legkisebb, ugyan-
akkor leglátogatottabb nemzeti 
parkjai közé tartozik. A jól kiépített 
utakra be lehet menni saját autóval, 
de környezetvédelmi okokból sok-
kal jobban értékelik, ha a kocsi vala-
melyik külső parkolóban marad, és a 
látogatók átszállnak az ingyenes bu-
szok valamelyikére.

tést: a  kevés csapadéknak (2 400 – 
2 700 milliméter) és a magas fekvésnek 
köszönhetően a kanyon levegője igen 
száraz, ezért ne felejtsünk el inni! Napi 
3–4 liter víz fogyasztása ajánlott.

A fennsíknak városoktól távoli elhe-
lyezkedése és magas fekvése miatt a 
csillagászok kedvelt észlelőhelye. A lég-
kör zavaró hatása és az égbolt fény-
szennyezettsége itt rendkívül alacsony, 
így újholdkor, felhőmentes napokon 
szabad szemmel is több mint 7 500 égi-
test látható. A fennsíkra rendszeresen 
ellátogatnak a „csillagvadászok”, akik 
eszközeikkel megszállottan kutatják az 
égboltot, az ország minden szegletéből 
érkező csapat tagjai éjszakánként az ég-
re irányítják teleszkópjaikat. Ehhez a 
programhoz bárki csatlakozhat, csak-
úgy, mint számos további, a parkőrök 
által szervezett túrához, amelynek ke-
retében lóháton be lehet járni az elbűvö-
lő színekben tündöklő kanyon ösvénye-
it, vagy holdvilágnál le lehet ereszkedni 
az égbenyúló hoodoo-k közé.

Kevés a hétköznapi szó a táj különle-
ges szépségének érzékeltetéséhez, hát 
hívjunk költőt segítségül! Jékely Zoltán 
„Arany-borostyán pillanat” című ver-
sét mintha a Bryce megkövült „lakói-
ról” írta volna: „Ők állnak az el-nem-
mulóban: / arany-borostyán pillanatba / át-
tetsző-épen befalazva”.

TÓSZEGI ZSUZSANNA

ÉLET	A	KIETLEN	VIDÉKEN
A talaj és a kRzetek látványos színvilágához a fenyRk és boróka-
bokrok zöldje adja a kontrasztot. A kanyon jellegzetes fái közé tar-
tozik a sárgafenyR (Pinus ponderosa), amely kiválóan alkalmazko-
dott az idRjárás viszontagságaihoz. A Sziklás-hegység vidékén 
igen elterjedt, hosszú élet` fenyRfaj koronája iatal korában a mi 
karácsonyfánkra hasonlít, késRbb azonban felritkul. A Bryce om-
ladékos, sovány talaján élR fák a széljárta helyeken alacsonyabb 
növés`ek, törzsük gyakran girbe-gurba formát vesz föl. Vi-
szonylag nagyobb számban 
fordul elR a sárgafenyR-
nél kisebb és kevésbé 
kecses, de a fája miatt 
a bennszülött lakosság 
által kedvelt mexikói diófe-
nyR (Pinus cembroides), és gya-
kori elRfordulásúak a boróka-
bokrok (Juniperus sp.) is. Él-
nek itt a bozontos vagy más 
néven szálkástobozú fe-

nyRk (Pinus aristata) hosszú élet`, akár 1500–2000 évet is megérR 
példányai (a faj egyike Kaliforniában több mint 4840 éve él – mai 
tudásunk szerint ez a fenyRfaegyed a Föld legidRsebb élRlénye). 

Az emlRsök közül igen nagy számban fordul elR a csíkosmókus; 
ha aláereszkedünk a kanyonba, mindenütt látjuk szaladgálni e 
bájos, fürge jószágokat. A nemzeti parkban  gyakori faj még az 
Rzegér, a prérikutya és a füles amerikai szarvas (más néven ösz-
vérszarvas). Noha ritka ragadozóként említik a prérifarkast (a 
kojotot), a pumát és a fekete medvét, 2014 májusában és júniusá-

ban hat kempinget és egy turistaösvényt is lezártak a medvék 
erRteljes jelenléte miatt – ezek szerint a medvék mégsem 

annyira ritkán fordulnak itt elR. 
A madarak világából a kanyon területén fészkel 

a rRtfarkú ölyv, a Cooper-héja, a nálunk is jól 
ismert tRkés réce, a gyönyör` kék tollú bóbi-
tás szajkó, a holló, a mi fenyves cinegénkre 
hasonlító Gambel-cinege, a hegyi és a mexi-

kói kékmadár, a vándorrigó, valamint három 
kolibrifaj: a feketetorkú, a vörhenyes és a szélesfarkú 

kolibri, továbbá jó néhány pinty- és egyéb cinegefaj.

Csíkosmókus
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A német hadsereg 1914 au-
gusztusában lerohanta Bel-
giumot, majd gőzerővel 

tört utat magának Franciaország-
ban. A franciák a határvidék vé-
delmét hamar fel is adták, nem ta-
núsítottak komolyabb ellenállást. 
Jellemző, hogy szeptemberre Fran-
ciaország a területének közel 10%-
át elveszítette, egyúttal azonban 
meg is nyújtotta a németek után-
pótlásvonalait, ami komoly kihí-
vást jelentett a német vezetés szá-
mára. A német stratégiában azon-
ban kitüntetett szerep jutott az 
utánpótlásnak. 

A Schlieffen-terv
Németország a csapatok szállítására 
vasútvonalakat épített a nyugati ha-
tárai mentén, és raktárbázisokat lé-

tesített a felhalmozott utánpótlás tá-
rolására. Augusztus végén még reá-
lisnak tűnt a német haditerv: szep-
tember közepére elfoglalni Párizst. 

A német stratégia a híres 
Schlieffen-terven alapult: a két-
frontos háború elkerülése, először 
gyors győzelem a nyugati fronton, 
majd utána a keleti fronton az 
Osztrák-Magyar Monarchia kise-
gítése, és győzelem a csapatait lassan 
mozgósító Oroszország ellen is (a 
terv nem számolt azzal a ténnyel, 
hogy az 1905-ben lezajlott japán–
orosz háború vereségéből okulva a 
cári Oroszország lépéseket tett csa-
patai mobilizálásának a felgyorsítá-
sára). Mire a falevelek lehullnak, 
győztes katonáim otthon lesznek – 
mondta büszkén II. Vilmos császár, 
de csalódnia kellett.

A Schlieffen-terv tehát először is 
a francia haderő gyors szétverését, 
Párizs bevételét és Franciaország 
megszállását tűzte ki céljául, amit 
segített például az is, hogy a brit 
Sir John French és a francia 5. had-
sereg vezetője, Charles Lanrezac 
ezredes folyamatosan egymást hi-
báztatta. A britek a franciákat 
egyszerűen ügyetlennek, koordi-
nálatlannak tartották, veszteségei-
ket nekik róva fel; a franciák pedig 
azzal vádolták a briteket, hogy va-
lójában nem akarnak támogatást 
nyújtani. 

Azonban a francia vezérkari fő-
nök, a hadsereg főparancsnoka, 
Josepf Joffre és a brit hadügymi-
niszter, Herbert Kitchener nem ijedt 
meg a németek gyors előrenyomu-
lásától. Kettejük párbeszéde és 

1 0 0  É V E  TÖ R T É N T :  A  M A R N E - I  C S ATA 

TAXIVAL A FRONTRA

1914.	szeptember	5-e	és	12-e	között	került	sor	az	elsW	világháború	egyik	leghíresebb	ütközetére	
az	antant	és	Németország	között.	A	végül	az	egész	világháborút	meghatározó	csata	német	vere-
séggel	zárult,	amit	a	Német	Császárság	haderWinek	vezérkari	fWnöke,	Helmuth	von	Moltke	nem	
tudott	 elviselni,	 csata	 közben	 idegösszeroppanást	 kapott.	 Németország	 nem	 tudta	 bevenni	

Párizst,	egyben	búcsút	mondhatott	villámháborús	elképzeléseinek	is.

Taxik szállítják a francia katonákat 

a frontra (1914)
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részei egy templom tornyából meg-
pillantották az alig 20 kilométerre 
lévő Eiffel-tornyot. Viszont az 1. 
német hadsereg túl messzire me-
részkedett, elszakadt a 2. német 
hadseregtől, és a résekbe be tudtak 
nyomulni a francia-brit erők körbe-
véve az utánpótlásvonaltól egyre 
inkább elszakadó német csapatokat.

A fordulat szeptember 5-én kö-
vetkezett be. A Michel Joseph 
Maunoury marsall vezette francia 6. 
hadsereg 150 ezer katonája és a brit 
expedíciós erők 70 ezer katonája a 
Marne folyón történő átkelés köz-
ben elsöpörte az 1. német hadsereg 
utánpótlását, amelyet így a teljes 
bekerítés fenyegetett. A németek 

egyetértése pedig döntőnek bizo-
nyult abban, hogy az addig jobbára 
visszavonuló francia és brit erők el-
lentámadásra szánták el magukat a 
Marne folyónál, néhány tíz kilo-
méterre Párizstól.

A francia kormány szeptember 
2-án elmenekült a fővárosból, ahol 
ostromállapotot hirdettek, továbbá 
intézkedtek a férfi lakosság mozgó-
sításáról is. A Marne folyótól északra 
felállították a csapatokat és meg-
kezdték a védelmi vonal kiépítését. 

Már	látszott	az	Eiffel-torony
A németek szeptember 1-jén érték 
el a folyót, szeptember 4-én pedig 
az 1. német hadsereg egyes csapat-

azonban még mindig bíztak a si-
kerben: folytatták az átkelést nem 
törődve azzal, hogy Párizsból újabb 
erősítéseket küldtek a franciák a 
marne-i hadszíntérhez.

Szeptember 7-én ugyanis 10 ezer 
tartalékos gyalogost vezényeltek 
egyetlen nap alatt a frontra, közü-
lük 6000 főt 600 párizsi taxi szállí-
tott a frontra. A kocsikat a vész-
helyzetre tekintettel Párizs katonai 
kormányzója, Joseph Gallieni ezre-
des rekviráltatta a hadsereg számá-
ra, és az eset gyorsan a francia egy-
ség és nemzeti szolidaritás jelképévé 
vált, morális értelmén túl ráadásul 
konkrét jelentőséggel is bírt. A 6. 
hadsereg ugyanis komoly fenyege-
tésnek volt kitéve német részről, és 
a gyors utánpótlás kritikusnak bi-
zonyult a front megtartásában, a 
németek megfékezésében. Az au-
tók többsége Renault AG volt, né-
hány közülük párizsi múzeumok-
ban ma is megtekinthető.

A két német hadsereg közti rés 
közben tovább tágult, így az 5. fran-
cia hadsereg a résbe betörve a 
Marne-nak szorította az 1. hadsere-
get. Szeptember 8-án a rendkívül 
ambiciózus, később nagy pályát be-
futó híres francia marsall, Franchet 
d’Esperey vezetésével meglepetéssze-
rű támadást indítottak a 2. német 
hadsereg ellen is, még tovább növel-
ve a rést a két német haderő között.

Franchet d’Esperey az 5. francia 
hadsereg frissen kinevezett vezetője 

II. Vilmos von Moltkéval

Francia katonák a Marne folyónál,  

1914. szeptember
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lett, miután Joffre leváltotta 
Lanzeracot, akit túl óvatoskodónak 
tartott, és hiányolta belőle a „táma-
dó szellemet”.  A németek ekkor 
már a Párizsból történt támadás 
megállítására szorítkoztak, a fővá-
rostól keletre kritikussá vált a hely-
zetük. Szeptember 9-re úgy tűnt, 
mindkét német hadsereget teljesen 
bekerítik és megsemmisítik az an-
tant erői. Moltke luxemburgi főha-
diszállásával is megszakadt a kap-
csolatuk. Az események alakulásá-
hoz tartozik, hogy a Schlieffen-
terv pontos kivitelezése feltételezte 
a csapatok és a parancsnoki kar kö-
zötti jó minőségű kommunikációt, 
azonban 100 évvel ezelőtt az ehhez 
szükséges eszközök még nem álltak 
rendelkezésre. 

Az összezavarodott von Moltke a 
híreket hallva idegösszeroppanást 
kapott, helyettesei pedig az Aisne 
folyóig általános visszavonulást ren-
deltek el. A visszavonuló németeket 
a franciák és britek üldözőbe vet-
ték, noha az antant erők viszonylag 
lassan, csak napi szűk 20 kilométert 
haladtak. A németek jó 60 kilomé-
ter megtétele után az Aisne folyónál 
lövészárkokba húzódtak vissza, a 
két fél megállt ennél a vonalnál, s 
kialakult az a furcsa, úgynevezett 
állóháború, ami 1918-ig tartott.

A németek tehát szeptember 9-e és 
13-a között visszavonultak, és ez a 
Schlieffen-terv feladását is jelentette. 
Moltke állítólag így számolt be erről 
II. Vilmosnak: „Felség, elvesztettük a 
háborút”. A kudarcot Moltke pálya-
futása nem élhette túl: Erich von 
Falkenhayn váltotta a német császári 
hadsereg vezérkari főnökeként, noha 
ténylegesen csak 1916-ban mentették 
fel a híres katonatiszti családból szár-
mazó tábornokot.

A	levegWben	is
A marne-i csatához hozzátartozik, 
hogy a klasszikus haderőnemek, így 
a gyalogság, lovasság, tüzérség mel-
lett megjelentek a repülőgépek is. 
Sőt, a felderítőgépek döntő szerepet 
játszottak a németek gyenge pontja-
inak a feltérképezésében. Valójában 
a repülők szúrták ki azt is, hogy az 
Alexander von Kluck tábornok vezet-
te németek nagy stratégiai hibát kö-
vettek el az 1. német hadsereg fede-
zetlenül hagyásával, és a hadsereg 

felső vezetését gyorsan tájékoztatva, 
az antant hamar reagált, kihasználva 
a helyzetet.

A marne-i csata tehát sok szem-
pontból újszerű, illetve döntő volt. 
Ezzel dőlt el, hogy Németországnak 
kétfrontos háborúra kell berendez-
kednie, ami hosszú és költséges lesz, 
és ezzel gyakorlatilag bukásra ítélte-
tett. Sokak szerint ugyanakkor az an-
golokkal és oroszokkal támogatott 
franciák egy hónapon belüli legyőzé-
sére egyébként sem volt remény. Itt 
történt meg az első valós ellentáma-
dás az antant részéről, és stratégiailag, 
hadászatilag új elemek kerültek elő 
(pl. lövészárok, állóháború).

Sajnos a veszteségek is kimagaslóak 
voltak az első marne-i csatában. Az 

egy hétig tartó harcokban a szövetsé-
gesek több mint 1 millió, míg a né-
metek közel 1,5 millió embert vezé-
nyeltek a harctérre, a veszteségek 
mindkét oldalon 250 ezerre tehetőek. 
A második marne-i csatára 1918 júni-
usában került sor. A francia Ferdinand 
Foch marsall zseniálisan szervezte 
meg a gyalogság, tüzérség, repülők és 
tankok összehangolt akcióját: a gya-
logság már rövid tüzérségi tűz után, 
de harckocsik és repülők védelme 
alatt, rohamra indult. Az 1918-as har-
cokban a franciák és a britek mellett 
már olasz és amerikai hadosztályok is 
résztvettek. A lényegi különbség ab-
ban volt, hogy noha az antant rövid 
idő alatt 170 ezer embert veszített, de 
pótolni tudta veszteségeit, míg a né-
metek nem.

MACZÁK MÁRTON 

Egy elfogott német felderítQgép 
Párizsban, 1915

Német katona a lövészárokban, 1915
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Szeptember folyamán a Nap az állatöv csil-

lagképei	közül	az	Oroszlán	csillagképbWl	
a	 Szez	 csillagképbe	 lép	 át,	 valamint	
23-án	keresztezi	az	égi	egyenlítWt	és	
átkerül	a	déli	éggömbre.	Ez	az	Wszi	
napéjegyenlWség	idWpontja.	Nézzük,	
milyennek látjuk az eget 15-én 21 

órakor,	a	kora	esti	szürkületben!

A z Ökörhajcsár csillagkép ragyogó csillagát, 
a vöröses Arkturuszt láthatjuk pislákolni a 

látóhatárhoz közel nyugat felé pillantva. Mellette, 
kissé feljebb az Északi Korona és a Herkules, alat-
tuk a Kígyó és a Kígyótartó csillagképek figyelhetR-
ek meg. Délnyugaton, napnyugta után még kereshe-
tR a Mars bolygó. Távcsöves megfigyeléshez nem túl 
kedvezR a helyzete, mert közel van a látóhatárhoz. Déli 
irányban a Nyilas és a Bak, észak felé fordulva a Zsiráf, a 
Nagymedve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl), valamint a 
hosszan elnyúló Sárkány csillagkép helyezkedik el. Kissé kele-
tebbre tRlük a Cefeusz és a Kassziopeia, északkeleten pedig a 
Perszeusz csillagai emelkednek egyre magasabbra. Keleti irány-
ban az Androméda, a Pegazus, valamint a VízöntR csillagképeket 
kereshetjük. Magasan a fejünk felett a Nagy Nyári háromszög 
csillagai; a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a 
Vega a Lant csillagképben.

Magasan az égen, északkelet-délnyugat irányban ível át az 
égen a Tejút. Ezt az eget átszelR, ezüstösen csillogó szalagot 
csak városi fényektRl mentes, sötét helyrRl érdemes megfigyelni. 
Ha találunk ilyen helyet, látványa igazán leny`gözR! A Tejút a 
Tejútrendszer spirálgalaxis fRsíkjának irányában látható roppant 
sok csillag összeolvadó fénye, amelyet az Rt alkotó körülbelül 
300 milliárd csillag biztosítja. A Tejutat nemcsak fényes csilla-
gok, hanem megfigyelhetR anyagának körülbelül 5 százalékát 
csillagközi gáz és por alkotja, amely meggátolja a távolabbi 
pontjainak megfigyelését. Azért t`nik számunkra sávnak, mert 
galaxisunk korong alakú, és mi az egyik spirálkar belsejében 
vagyunk, ezért a korongra merRlegesen kevés csillagot látunk, a 
korong síkjának irányában sokat. A „korong” átmérRje mintegy 
100 000 fényév, legnagyobb vastagsága  
15 000 fényév. A Tejútrendszer középpont-
ja a Nyilas csillagkép irányában van, távol-
sága a Naptól körülbelül 27 000 fényév. A 
látható fény tartományában sajnos nem 
figyelhetR meg, mivel a galaktikus egyen-
lítR síkjában lévR csillagközi por- és gázfel-
hRk elnyelik a fényt. A középpontban egy szupermasszív fekete 
lyuk található, amelynek tömege a mérések szerint mintegy 4 
millió naptömeg! Tejútrendszerünknek négy fR spirálkarja van, 

A csillagos  

ég szeptember 15-én  

21 órakor

A Tejút sávja  

a legfényesebb 

szakaszán, a Nyilas 

csillagkép  

irányában
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Napunk az Orion-kar belsR peremén kering a középpont körül, 
körülbelül 1 millió km/h sebességgel, nagyjából 226 millió éven-
ként megtéve egy fordulatot. A Naprendszer mozgásának iránya 
megközelítRleg a Vega irányába mutat.

A Vénusz („Esthajnalcsillag”) a hónap folyamán napkelte elRtt 
kereshetR a keleti ég alján. Fényesen ragyog a látóhatár köze-
lében, de láthatósága rohamosan romlik. A hónap elején még 
egy óra húsz perccel kel a Nap elRtt, de a hónap végén már 

csak negyven perccel. Fényessége –3,9 magnitúdó. A Merkúr 
ebben a hónapban napnyugta után kereshetR a nyugati látó-

határ közelében. Elhelyezkedése a megfigyelésre azonban 
nem kedvezR. A Napnál alig több mint fél órával nyugszik 
késRbb. A Mars a hónap folyamán kezdetben a Mérleg, 
majd a Skorpió, végül a Kígyótartó csillagképben helyez-
kedik el. KésR este nyugszik, az esti órákban látszik a dél-
nyugati égen. A Jupiter a Rák csillagképben tartózkodik, 
kora hajnalban kel, hajnalban felt`nRen látszik a keleti-
délkeleti égen. Fényessége –1,9 magnitúdó. A Szaturnusz 
késR este nyugszik a Mérlegben. Fényessége 0,6 magni-
túdó. Az Uránusz a kora esti órákban kel, az éjszaka nagy 

részében látható a Halak csillagképben, a Neptunusz az 
éjszaka elsR felében figyelhetR meg a VízöntRben. Kora 

hajnalban nyugszik. Az égbolton még jó néhány halványabb 

csillagokból álló, kevésbé jelleg-
zetes csillagképet láthatunk, ezek 
megtalálásához azonban már csil-
lagtérképre és egy kis türelemre 
lesz szükségünk.

Ebben a hónapban a Pioneer-11 
`rszondára emlékezünk, amely 35 
évvel ezelRtt, 1979. szeptember 
1-én 21 400 kilométeres távolság-
ban repült el a Szaturnusz felszíne 
felett. A Pioneer-11 amerikai `rszon-

dát 1973 áprilisában indították, repülése során 
hintamanRverekkel utazott a nagybolygók térsé-
gébe, majd onnan kifelé a NaprendszerbRl vette 
az irányt. Ikertestvére, a Pioneer-10 egy évvel 
korábban indult, hasonló bolygóközi pályán. A 
Szaturnusz melletti elhaladása során átrepült 
a bolygó gy`r`jén, hogy tesztelje a manRver 
veszélyességét az utána érkezR Voyager-
szondák számára. Ennek során a Szaturnusz 
több holdját is megközelítette, egyebek között 
a Januszt és a Mimast. A Szaturnusz melletti 
elrepülés után továbbhaladt a Naprendszer széle 
felé. A rádiókapcsolat 1995 szeptemberében sza-
kadt meg a szondával, amikor az már több milli-
árd kilométerre volt a Naptól és már rég elhagyta 
a Plútó pályáját. Jelenleg még a Naprendszeren 
belül van, de 2018 körül kijut belRle, és elkezdi 
csillagközi utazását. A Sas csillagkép irányába 
halad, 4 millió év múlva közelíti meg a legköze-
lebbi csillagokat.

Lőrincz Henrik

A Tejútrendszer ábrázolása felülnézetbQl – fantáziarajz (NASA)

A Pioneer-11 a Szaturnusz  
közelében 1979. szeptember 1-én 

(Fantáziakép) A Titán a Pioneer-11 kamerájával

Eredeti felvétel a Szaturnuszról 
1979. szeptember 1-én
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Jut eszembe...
AMIKOR AZ ISTENEK MEGSZÜLETTEK

Akkor hát, mikor születtek? Amikor az emberiség. 
Puff neki, most jól megaszontam. Ott vagyunk, 
ahol a part szakad, a tyúk meg a tojás dilemmájánál.

Előrebocsátom, senkit sem akarok hitében, meggyőző-
désében megbántani, csupán a valós és vélt tényeket egy-
mással szembesíteni.

Ismereteink szerint a theogóniák Skandináviától Me-
zopotámiáig hasonló történeteket említenek. Őskáosz, 
emberfeletti lények harca a hatalomért, de a küzdelem-
nek emberi vonásai vannak.

Megjegyzem, hogy többen úgy véljük, az archanthropus 
sokkal inkább emberi tulajdonságokkal rendelkezett, mint 
ahogy azt másfél, vagy akár fél évszázaddal ezelőtt hitték. 
A neandervölgyi embernek már biztosan voltak a más-
világról szóló képzetei, és tudott beszélni. Joggal lehet 
számítani isteneik jelképei megtalálására.

A modern ember barlangi művészetének emlékei va-
rázslatokat idéznek, a szobrocskák istenanyák képét 
őrizték meg.

Hasonló nőistenek képét mutatják a hazai korai újkő-
kor széles farú, két részből összecsapolt szobrocskái is. 
Ebből az időből csupán három „edényidolt” ismerünk. 
Ezek kicsiny, női jegyeket mutató poharak, nyilvánva-
lóan kultuszcélokra készültek. A töredékes, belül üre-
ges istennő alakot, mely a későbbiek előképe lehet, Ma-
roslele közelében találta meg kollégám, Paluch Tibor 
az elmúlt években. 

A korai állatábrázolások között dominál a juh, a ké-
sőbbiek között már a szarvasmarha a kegyelt állat.

A Tiszai kultúra idejéből aztán olyan emlékek marad-
tak ránk, melyek némi fényt hoznak a régmúlt sötét 
ködébe.

A harmincas években Banner János, a Szegedi Egye-
tem professzora számos ásatással kutatta az újkőkor em-
lékeit Hódmezővásárhely határában. A második világ-
háború első évében, 1941-ben aztán fantasztikus leletek-
re bukkant. A Kökénydomb nevű határrészen trónuson 
ülő nőt ábrázoló edényre lelt, melynek a „kökénydombi 
Vénusz” nevet adta. A restaurálás során még több ilyen 

kultusztárgy töredékét sikerült kiegészíteni. A nevezetes 
Vénusz pereméről aztán később nagy vita alakult ki, volt 
e feje, vagy nem, a vitára aztán bő tíz év múlva Csalog 
József szegvári ásatásai tettek pontot. A falu szélén levő, 
„tűzköves” nevet viselő területen hatalmas újkőkori fa-
lut pusztítottak el, a leletmentő ásatáson aztán meglelte 
azt a letört fejet, amilyen a kökénydombi Vénusz nyakán 
is lehetett. Ez még csak hagyján, de meglelte Európa el-
ső attributált istenszobrát is, amely a „Sarlós isten” nevet 
kapta. A szakmai zsargon „kanvénusznak” hívja. Az is-
tenség arcát lapos maszk takarja, jobb vállán sarlót tart. 
Trónuson vagy oltáron ül, csuklóin karperecek látsza-
nak, övéről valamilyen eszközök lógnak. A későbbiek-
ben még több szobrocskamaradvány a múzeumba ke-
rült, az utolsó 1989-ben, ő a jobb vállára tett balta nyelét 
fogta, a kis agyagbalta, egy valamikori kőbalta mása is 
mellette volt. Az applikált tárgy egykori fából készült nye-
le elkorhadt, lenyomata a szobrocska vállán látható.

Makkai János figyelt fel elsőnek a lelet ókori értelmezhe-
tésére a görög istenek legendáiban.

Ezek szerint a világot kezdetben 
Uránosz, az ég és Gaia, a Föld is-
tenpárja uralta. Gyermekeiket, a ti-
tánokat apjuk a föld mélyébe, a 
Tartaroszba zárta. Gaia megsajnál-
ta a szerencsétleneket és a legfiata-
labbat, Kronoszt megbízta apja 
meddővé tételével. Méhében létre-
hozott egy csodálatos sarlót, mely-
lyel aztán Kronosz levágta apja ne-
mi szervét. A hatalmat megszerez-
ve feleségül vette testvérét, Rheát, 
de hatalmát féltve lenyelte gyerme-

keit. Gaia és Rhea szövetkezett, és az újszülött Zeuszt 
egy barlangba rejtette a krétai Ida-hegyen, Kronosszal 
pedig egy pólyába burkolt sziklát nyelettek le. Amikor 
Zeusz felnőtt, csellel meghánytatta Kronoszt, aki kiök-
lendezte Zeusz öt testvérét. Ismét kitört az istenek-titá-
nok háborúja. Zeusz és testvérei győztek, ők az Olüm-
poszi istenek.

Dióhéjban ennyi a hosszú rege. Ezek szerint tehát a 
Sarlós isten Kronosz képét őrizte a házi oltáron, a kala-
pácsos meg Héphaisztosz, az istenek kovácsának jelképe 
lehet. Pontosabban, az említett istenségek Tisza-parti 
megfelelői.

Joggal kérdezhetik, kik lehetnek a többiek, én meg 
joggal válaszolom, tudja a fene.

Annyi bizonyos, hogy a vadászó, gyűjtögető őskőkor-
ban, amikor nem volt szükség sarlóra, még nem élhettek 
Kronosz és testvérei. Kronosz az Aranykor szülötte, eb-
ből aztán miért lett a nyomorúságos világ, csak az iste-
nek tudhatják.

TROGMAYER OTTÓ

ÚjkQkori istenségek, jobb szélen a Sarlós isten a kökénydombi Vénuszal



Nagy	kávétermelWk	és	intenzív	fogyasztók

Bár a kávéfogyasztás a mohamedán világban a XVI. 
század végéig elterjedté vált és a meghódított területek 
lakói is ismerték, a magyar lakosság mégsem vette át ezt 
a fogyasztási szokást, az csak jóval később, már nyugat-
európai hatásra jelent meg hazánkban. A kávé elterjedé-
sének kezdeti időszakára jellemző, hogy a fogyasztás 
meglehetősen kiegyensúlyozatlan volt, a vidék népes-
sége nemigen fogyasztott kávét, ellenben a városiak – 
különösen, akik megengedhették maguknak – nagy 
mennyiségben itták. A XIX. század végéről, 1884-ből 
származó statisztikai adataink szerint a városi népesség 
éves átlagos fogyasztását 3,3 kilogrammra becsülték, 
ami magasabb, mint a mai országos átlag!

A kávétermesztés fogalma a köztudatban összefonódik 
Brazíliával, jóllehet a kávécserje afrikai eredetű. Kávé-
készítésre két faj, a Coffea arabica és a Coffea robusta ter-
mését használják, és mindkettőnek számtalan fajtája és 
változata létezik. Az előbbi Etiópiából származik, zama-
tosabb és jóval kedveltebb cserje, az utóbbi – amely An-
gola, illetve Kongó atlanti-óceáni partvidékéről ered – 
koffeintartalma körülbelül kétszerese az arab kávénak és 
kevésbé igényes növény. Ennek ellenére a Coffea robustát 
kisebb mennyiségben termesztik, elsősorban Nyugat-
Afrikában, Indonéziában és Vietnamban, a többi kávé-
termelő országban nagyrészt Coffea arabica-ültetvények 
találhatók: az utóbbi adja az összes kávétermelés több 
mint 60 százalékét (korábban még nagyobb részét).

A déli országok a hetvenes évektől nagymértékben növel-
ték a mezőgazdasági termékek exportját. Az elmúlt évti-
zed közepéig a kávétermesztés a duplájára emelkedett. Ma 
több mint hetven ország termeszt kávét. Ázsia részaránya a 
világ termelésében szinte folyamatosan emelkedő volt, míg 
Afrika szerepe csökkent, miközben Latin-Amerika végig 
megőrizte vezető helyét. A kávé évi termelése 2012-ben 
megközelítette a 9 millió tonnát. A legnagyobb kávéterme-
lő országok ma: Brazília, Vietnám, Indonézia és Kolumbia. 
Az összes termelés 58 százaléka származik Dél- és Közép-
Amerikából, 30 százaléka Ázsiából, 11 százaléka Afrikából. 
Óceánia részesedése mindössze 1 százalék.

A Nemzetközi Kávészervezet (ICO) adatai szerint 52 
nagy kávéexportőr országban összesen 26 millió ember 
dolgozik a kávészektorban, ebből legtöbben, 8 millióan 
Brazíliában.

A kilencvenes évek második felében a termelés növe-
kedésének mértéke meghaladta a fogyasztásét, ami ká-
véválságot okozott, a kávéárak meredeken estek – a 
ICO kompozit árindikátora szerint 1995 és 2001 között 

mintegy egyharmadára. A kávétermelés ugyanezen idő 
alatt 24 százalékkal, míg a fogyasztás az importáló or-
szágokban csak néhány százalékkal emelkedett. A válság 
különösen azokat a termelő országokat érintette érzéke-
nyen, amelyek exportjának jelentős részét a kávé teszi ki. 
A válság megoldásához végül egy olyan program járult 
hozzá, amely célul tűzte ki az exportáló országok fo-
gyasztásának élénkítését, az organikus és különleges mi-
nőségű kávék piacának erősítését, illetve a kínai kávépi-
ac fejlesztését.

A Nemzetközi Kávészervezet adatai szerint a világ tel-
jes kávéfogyasztása 2008–2012 között mintegy 6 száza-
lékkal emelkedett és a fogyasztás bővülését elsősorban 
nem az importőr országok hagyományos és feltörekvő 
kelet-európai piacai hozták, hanem a termelő országok 
saját fogyasztásának emelkedése (előbbié alig 2 százalék, 
utóbbié mintegy 13 százalék volt a négy év alatt). 2012-
ben az összes fogyasztás már több mint egyharmada a 
termelő országokban valósult meg.

Az egy főre jutó fogyasztás az importáló országok között 
valamelyest szintén nőtt az elmúlt években, 2012-ben átla-
gosan 4,3 kilogramm volt (az uniós országok átlaga ennél 
valamivel nagyobb, évek óta 5 kilogramm körül stagnál). 
Az ICO adatai szerint Európában a legtöbb kávét az északi 
országokban, Ausztriában és Németországban fogyasztják. 
A magyarok egy főre jutó kávéfogyasztása – mind az ICO 
importértéken alapuló számítása, mind a magyar háztar-
tásstatisztika adatai szerint – töredéke a legmagasabb fo-
gyasztású országokénak, a háztartásstatisztika módszerta-
na szerint 2 kilogramm körüli.

KOVÁCS BENEDEK

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Üstököskómákat 
vizsgáló ALMA 

Egy nemzetközi csillagászcso-
port az Atacamai Nagyméretű 

milliméteres/Szubmilliméteres Háló-
zat (Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array: ALMA) rá-
diótávcsöveivel bámulatos 3D-s 
felvételeket készített két üstökös, 
az ISON és a Lemmon kómájáról (a 
magot körülvevő ritkás légköré-
ről), illetve az abban kimutatható 
egyes szerves molekulák eloszlásá-
ról. Ez utóbbi egyúttal abba is be-
tekintést enged, hogyan jönnek 
létre bizonyos, az élet felépítéséhez 
nélkülözhetetlen molekulák az üs-
tökösökben. 

hogy mennyire gyorsan és milyen áron 
végezhető el a személyes genomok tel-
jes szekvenálása. Mivel a szélesebb körű 
elterjedésben ma ez jelenti a szűk ke-
resztmetszetet, érthető módon labora-
tóriumok sokaságában keresik a haté-
konyabb eljárásokat.

Most az Illinois-i Egyetem (Urbana-
Champaign) egyik kutatócsoportja 
jelentett be egy minden eddiginél 
pontosabb, gyorsabb és olcsóbb mód-
szert, amelyről az Amerikai Kémiai 
Társaság ACS Nano szakfolyóiratá-
ban számoltak be. 

Mint azt a kutatócsoportot vezető 
Narayana Aluru mérnökprofesszor el-
mondta, már hosszabb ideje folytattak 
más jellegű kísérleteket a molibdén-di-
szulfid (MoS2) kétdimenziós rétegeivel, 
amikor elterjedt a grafénnel való sikeres 
DNS-szekvenálás híre (tavaly december-
ben). Ez arra indította őket, hogy meg-
vizsgálják, vajon a molibdén-diszulfid 

A grafénnél is jobb 
DNS-gyorsolvasó

Az örökletes betegségek kimutatása és 
előrejelzése, a személyre szabott 

gyógymódok és gyógyszerek kifejleszté-
se, a génhibák kijavításának lehetősége és 
számtalan, még beláthatatlan lehetőség 
ma jelentős részben annak függvénye, 

hogyan teljesítene e téren. Az ered-
mény minden várakozásukat felülmúl-
ta: anyaguk még a grafénnél is alkal-
masabbnak bizonyult.

A DNS szekvenálásának egyik elter-
jedt eljárásában a DNS-szakaszok kiol-
vasását egy nanopóruson (nagyon vé-
kony anyaglemezen át fúrt nanoméretű 
lyukon) való áthaladás közben végzik 
el: a lemezt a vizsgálandó DNS-mintá-
val ionos oldatba helyezik, és megfelelő 
feszültséggel áthúzzák a nanopóruson. 
Mivel a DNS betűit adó négy bázis – az 
A, C, G és T – mérete és alakja külön-
böző, a póruson az egyes bázisok mellett 
átjutó ionok száma ennek megfelelő-
en változó, ami az oldatban különböző 
erősségű elektromos áramként mérhető. 

Az egyetlen atomnál vastagabb anyag-
lemezek esetében azonban a DNS átha-
ladása közben egyszerre több bázissal is 
kapcsolat alakul ki, ami ellehetetleníti az 
elemzést. A grafén esetében ez a problé-

A különleges három-
dimenziós megjelení-
tések az ALMA üstö-
kösökről készített nagy 
felbontású kétdimen-
ziós képeinek, továbbá 
nagy felbontású spekt-
roszkópiai megfigyelé-
sekkel a kómában ki-
mutatható három fon-
tos szerves molekula 
spektrális eloszlásának kombinációjával 
készültek. A szóban forgó – a hidrogén-
cianid (HCN), azután a hidrogén-izocianid 
(HNC) és a formaldehid (H2CO) – mo-
lekuláknak nemcsak a jelen lévő meny-
nyiségét, hanem a sebességét is társítot-
ták a kétdimenziós képek minden egyes 
pontjához: ezzel adták meg a felvételek 

harmadik – mélység – dimenzióját.
A megfigyelések alapján megálla-

pítható volt, hogy az egyik gáz, a 
hidrogén-cianid az üstökösmagból 
kifelé csaknem teljesen egyenletes 
eloszlásban terjed minden irány-
ba, miközben a hidrogén-izocianid 
egyenlőtlenül, csomókba és jetekbe 
koncentrálódik. A felvételeken vi-
lágosan nyomon követhető volt, 
hogyan vándorolnak a nagyobb 
csomók az üstökösök kómájának 
különféle régióiba óráról órára, il-
letve napról napra. Ezek a jól meg-
különböztethető és nyomon kö-
vethető változások egyértelműen 
igazolták, hogy a HNC- és H2CO-
molekulák a kómában keletkeznek 
az üstökösmag porszemcséiben lévő 
nagyobb szerves molekulák lebom-
lása során.

„Az üstökösmagok porszemcséiben lévő 
szerves molekulák azonosítása azért nagyon 

Az ISON (a) és a LEMMON (b) üstökös helyzete a Naprendszer ben az ALMA megfigyelése idején 

Szerves molekulák sugárzása az ISON (a) és a LEMMON (b) üstökös 

légkörében KÉPEK: B. SAXTON (NRAO/AUI/NSF); M. CORDINER, NASA, ET AL.

DNS-molekula áthaladása egyatomnyi 

vastagságú molibdén-diszulfidból készült 

lemezbe fúrt nanopóruson

KÉP: U. OF ILLINOIS

a

a b

b
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ma nem merül fel, viszont egyéb gond 
jelentkezik: a DNS erősen tapad hozzá, ez 
az erős kapcsolódás pedig magas alapzaj-
ként torzítja a mérést. 

A molibdén-diszulfidból a grafénhoz 
hasonlóan egyatomos vastagságú réteg 
készíthető, tehát elég vékony ahhoz, hogy 
egyidejűleg csupán egyetlen bázis halad-
jon keresztül a póruson. Ráadásul a DNS 
nem tapad hozzá, hanem gyorsan és érin-
tetlenül átsiklik rajta. 

Ennél is biztatóbb volt az az eredmény, 
hogy a folyamat számítógépes szimuláci-
ója és elemzése során négy tiszta, egymás-
tól jól megkülönböztethető jelet sikerült 
azonosítani – a négy bázisnak megfele-
lően. Ezzel szemben a legtöbb hasonló 
elven működő eszköz csak A/T- és C/G- 
arányokat jelez, amelyekből bonyolult és 
költséges (szuper)számítógépes elemzéssel 
kell elkülöníteni egymástól az A és a T, 
illetve a C és a G bázisokat. 

(ScienceDaily)

Vonósugár	vízbWl

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem 
(ANU) fizikusai az eddig több-

nyire csak sci-fi leírásokból ismert 
vonósugárhoz hasonló jelenséget 
hoztak létre vízben. Segítségével ki-
dolgozható egy olyan gyökeresen új 
technológia, amellyel különféle víz-
ben lebegő objektumok (például olaj-
foltok, elsodort tárgyak, törmelékek, 

roncsok) összegyűjthe-
tők és kívánt helyre jut-
tathatók. 

A Michael Shats pro-
fesszor és munkatársa, 
Horst Punzmann vezette 
csoport felfedezésének 
lényege, hogy egyszerű 
hullámgenerátorokkal 
olyan áramlási mintá-
zatokat lehet létrehozni 
a víz felszínén, amelyek 
magukkal ragadják az útjukba ke-
rülő, vízben lebegő tárgyakat, s ily 
módon azok  a kijelölt cél irányába 
mozgathatók.

„Az hamar kiderült, hogy nem ma-
guk a hullámgenerátor által keltett hul-
lámok mozgatják a tárgyakat, hiszen a 
hullámkeltő alakjának, frekvenciájának 
és egyéb paramétereinek változtatásával 
olyan mozgást is sikerült létrehoznunk, 
amely egyenesen szembement a keltett 
hullámokkal. Ez komoly fejtörést is oko-
zott nekünk” – mondta Punzmann.

A vízzel feltöltött hullámkádban 
pingponglabdával elvégzett kísér-
letek során a kutatóknak a paramé-
terek változtatásával sikerült tapasz-

fontos, mert ezek élhették át leginkább a földi 
légkörbe való belépést és áthaladást, és a felszínre 
érintetlenül lejutó hányaduk megtermékenyítő 
magjává válhatott a földi élet kialakulásának” 
– mondta Michael Mumma, a Goddard 
Asztrobiológiai Központ igazgatója, a ku-
tatásról az Astrophysical Journal Letters-ben 
megjelent cikk egyik szerzője.

Az eredmény azért is áttörést jelent, 
mert korábban hasonló vizsgálatokat 
és elemzéseket csak rendkívül fényes 
üstökösök (például a Hale-Bopp) ese-
tében végeztek. A Lemmonhoz vagy 
az ISON-hoz hasonlóan mérsékel-
tebb aktivitású üstökösökben ezeknek 
a kulcsfontosságú molekuláknak a 
koncentrációja túl alacsony volt ah-
hoz, hogy földi távcsövekkel elemez-
zék azt. Ehhez a 2013-ban befejezett 
ALMA rádiótávcső-rendszerének szu-
perérzékenysége kellett.

Az ISON üstököst (hivatalos kataló-
gusnevén: C/2012 S1) az ALMA 2013. 
november 15-17. között figyelte meg, 
amikor mindössze 75 millió kilomé-
terre járt a Naptól (nagyjából félúton a 
Föld és a Nap között), a Lemmon üs-
tököst (C/2012 F6) pedig 2013. június 
1-2. között, amikor az 224 millió kilo-
méterre volt a Naptól (mintegy másfél-
szeres Nap–Föld-távolságban) 

Ez az érzékenység a továbbiakban a 
halványabb üstökösök százaiban teheti 
lehetővé a különféle molekulák azono-
sítását és sorsuk nyomon követését – ösz-
szegezte az eredményt a kutatócsoportot 
vezető Martin Cordiner asztrokémikus.

(NRAO)

talati úton felderíteni, hogy miként 
tudják tetszőleges irányokba moz-
gatni a labdát.

Ezt követően a csoport két tagja, 
Nicolas Francois és Hua Xia kidolgo-
zott egy olyan részecskekövető eljá-
rást, amelynek a segítségével sikerült 
megállapítani, hogy a generátor által 
keltett háromdimenziós hullámok 
egy bizonyos magasság fölött a víz 
felszínén különféle áramlási min-

tákat hoznak létre. A hullámforrás 
felé irányuló „vonósugár” csak egyi-
ke ezeknek a felszíni áramlatoknak, 
amelyek között más beállítások mel-
lett van ezzel éppen ellentétes irányú, 
különféle oldalirányokba mutató, de 
örvényekbe torkolló is. 

A kialakuló áramlási mintákat le-
író matematikai modell egyelőre 
még nem létezik. „A jelenség rendkí-
vül összetett, számos paramétertől függ, 
matematikai leírása még megoldatlan. 
Miközben egyébként olyan egyszerű je-
lenségről van szó, amelyet gyakorlatilag 
bárki reprodukálhat egy fürdőkádban” – 
mondta Punzmann. 

(PhysOrg)

Horst Punzmann és  

Michael Shats professzor  

a kísérleti hullámkádnál

A víz felszínén kialakuló áramlatok a kívánt irányba mozgatják  

a pingponglabdát (KÉPEK: STUART HAY, ANU)
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 Hármas ikrei születtek a 
kantoni Kuangcsou állatpark 
óriáspanda-nőstényének, ami 

rendkívül ritka esemény. A dél-kínai zoo illetékesei nemcsak 
világra jöttüket, hanem életben maradásukat is csodának tart-
ják. A július 29-én született bocsok 
az első hármas pandaikrek, amelyek 
a világon eddig életben maradtak. 

Anyjukat, Csü Hsziaót – neve szó 
szerint ezt jelenti: a krizantém mo-
solya – az utódok világra hozása 
túlságosan kimerítette ahhoz, hogy 
gondozza őket. Ezért a pandabo-
csokat inkubátorba tették addig, 
amíg anyjuk meg nem erősödött. 
Azóta már vissza is térhettek hozzá, 
de a gondozók továbbra is 24 órá-
ban figyelemmel kísérik a fejlődésüket.

A volongi pandavédelmi központ illetékese, ahonnan a 
nőstény származik, közölte: még korántsem beszélhet ar-
ról, hogy Csü Hsziao utódai az egyetlen életben maradt 

hármasikrek a pandák között a világon. Meg kell várni 
azt, hogy elérjék a hat hónapos életkort, hogy bizonyosan 
kijelenthessük ezt – tette hozzá. 

A szafaripark által a kicsinyekről a hónap elején készített 
felvételek még inkubátorban mutatják a rózsaszín bocso-

kat, melyek szeme még csukva, 
fehér szőrzetük is igencsak ritka. 
„A nőstény és kölykei jól vannak” – 
közölte az intézmény, amely nem 
tette közzé az apróságok nemét, 
csupán annyit közölt, hogy név-
adásukra később kerítenek sort.  
Tavaly 49 pandakölyök született 
Kínában, közülük 42 van még 
életben, ami rekordot jelent a 
pandatenyésztési programban. A 
tenyésztési technológia fejlődésé-

nek köszönhetően 2013 végére elérte a 376-ot a fogság-
ban élő óriáspandák száma a világon. Emellett Kínában 
mintegy 1600 egyedük él vadon.

 (www.greenfo.hu) 
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HÁRMAS PANDAIKREK SZÜLETTEK

A nyakas Csuri

Mint arról lapunk előző számában is 
beszámoltunk, tíz év és több mint 

hatmilliárd kilométeres utazás után az 
Európai Űrügynökség Rosetta nevű 
űrszondája elérte a 67P/Csurjumov–
Geraszimenko üstököst. Az űreszköz 
folyamatosan készíti a felvételeket a 
Csurinak becézett égitestről, s ezek 
egy rendkívül érdekes alakú és külön-
leges felszínformákkal teli világot tár-
tak a szemünk elé. A mag meglepően 
hasonlít több olyan, korábban megis-
mert kisbolygókra, mint például az 
Itokawa vagy a Cleopatra. Üstökösök 
és kisbolygók között régóta feltételez-
nek rokonságot, amelyet talán erősít-
het az említett objektumoknak az a 
tulajdonsága, hogy egy nagyobb és egy 
kisebb részből állnak, és ezeket a része-
ket egy keskeny „nyak” köti össze. En-
nek a hasonlóságnak a hátteréről kér-
deztük az üstökösök egyik legjobb ha-
zai szakértőjét, Tóth Imre csillagászt, az 
MTA CSFK Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Intézete tudományos ta-
nácsadóját.

A szakember szerint az üstökösmagok 
kisebb tömbökből, néhányszor tíz mé-
teres, úgynevezett kometezimálokból 
állhattak össze nagyobb, néhány száz 
méteres vagy akár több kilométeres 
testekké. Ilyenek lehettek a 67P össze-
tevői is. Ha két különböző darabból állt 
össze, akkor a két eredeti komponens 
kis sebességű (néhány m/s), „lágy” üt-

közéssel találkoztak és tapadtak 
össze. Legalábbis ez az egyik ma-
gyarázat a keletkezésre. 

Hasonló alakú, de nem üstö-
kös, hanem kisbolygó a 433 Eros, 
amely valószínűleg nagyobb 
meteoroiddal (1–100 méteres 
kis égitesttel) vagy egy kisebb 
kisbolygóval történt ütközés kö-
vetkeztében deformálódott, de 
nem szakadt szét. A Földet vagy 
a nagybolygókat megközelítő 
kisbolygók alakját a bolygók ár-
apálykeltő hatása is alakíthatja, 
elnyújtottá teheti, részben vagy 
teljesen szét is szakíthatja őket. 
A szétszedett kis égitest darabjai, 
törmelékei azonban viszonylag 
rövid időn belül ismét összeáll-
hatnak. Ilyenre lehet példa az 
említett 25143 Itokawa is. 

Az üstökösök azonban rendkí-
vül ritkán találkoznak nagyobb 
meteoroidokkal, így felszínüket, 
alakjukat elsősorban kialakulá-
suknak körülményei, a mag ak-
tivitása, forgása, ritkán pedig a 
nagybolygók közelében az árapályerők 
módosítják. Tóth Imre szerint a Csuri 
„kettőssége” nem egyedi jelenség még 
az üstökösmagok világában sem. Ilyen 
magja van például a 19P/Borrelly, a 
103P/Hartley 2, valamint a 8P/Tuttle 
üstökösöknek – ez utóbbinak a magja 
érintkező kettős.

A Rosetta eddigi megfigyelése alap-
ján elképzelhető az is, hogy a 67P mag-

ján a „nyaki” befűződést az üstökös 
aktivitása vájta ki. Ezt ma még nem 
lehet eldönteni, ezért most még csak 
találgatások, elméleti megközelítések 
vannak a témában. De a szakemberek 
remélik, hogy a szonda és a Philae mé-
rési, megfigyelési adataiból meg fogják 
fejteni majd a 67P üstökös magalakjá-
nak titkát is.

TRUPKA ZOLTÁN

Eros

Csuri
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CD-re való adatrögzítés másik szinonimája. 25. Kötve hisz, vitat. 27. Ilyen 
nyelv az arab is. 30. Nukleáris Termék-ellenQrzési Jegyzék, röv. 31. Eleven 
lombos növény; arbor. 32. ... Costner; a Farkasokkal táncoló cím_ amerikai 
film fQszereplQje. 34. Szomjas állatokat ellát. 37. A -ked és a-köd képzQtársa. 
40. A radon vegyjele.

A 32. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: NEOLOGIZ-
MUS, ARCHAIZMUS, SZÓKÉPZÉS, TÖMÖRÍTÉS. A megfejtést beküldQk 
közül Minya Károly: Új szavak II. kötetét (Tinta Kiadó) nyerte: Balogh Lász-
ló (Szeged), Budai Mihály (Tahitótfalu), Molnár János (Székesfehérvár), 
Révészné Ildikó (Gencsapáti) és Troznai Zsombor (Miskolc).  A nyertesek-

nek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Bódi Zoltán: Infoszótár cím_ könyvébQl (Tinta Kiadó) kérjük a cd-re való 
adatrögzítés két szinonimáját a számítógépes szlengbQl, illetve annak a dán 
királynak a nevét, akinek országegyesítQ politikája ihlette meg a bluetooth-
technológia névadóit. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sor-
soljuk ki. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, szeptember 9-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 33. szá-
munkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i – helyes 
sorrendbe rakva – egy 170 éve született magyar feltaláló nevét adják. A név 
megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A CD-re való adatrögzítés egyik szinonimája a szá-
mítógépes szlengbRl. 10. Katonaidejét tölti. 11. Az illetQre. 12. Heves 
(megye), röv. 13. Személygépkocsi is van ilyen. 15. Gyermekien hiszékeny. 
17. Krisztus elQtt, röv. 19. Becézett Ilona. 21. ... itur ad astra; így jutunk a 
csillagokig. 24. Akadémiai, röv. 26. Molnár Ferenc regényalakja (Feri). 28. 
Azonos római számok, illetve zenei hangok. 29. Északi szarvas. 31. Drága, 
becses. 33. A hunok királya. 35. Ételsor. 36. Alulról nézve emelkedQ! 37. 
Rovat a betétkönyvben. 38. Deciliter, röv. 39. ...-rock; az Osibisa együttes 
stílusa. 41. Hogyishívják. 42. Van felesége.

FÜGGQLEGES: 1. Központi Statisztikai Hivatal, röv. 2. Eme. 3. Basszusgi-
táros, dal- és zeneszerzQ (Gábor). 4. Belül fénylik! 5. Forró ...; trópusi. 6. A 
Magyar Hírmondó szerkesztQje (Mátyás). 7. Emlékérem. 8. Barnásvörösbe 
hajló. 9. Regény szerzQje. 14. Junior, röv. 16. Schütz ...; színm_vésznQ 
(1944–2002). 18. Dán király, akinek a neve a bluetooth-technika név-
adóit megihlette. 20. Község KülsQ-Somogyban. 22. Felém tekintQ. 23. A 

Márton Rita (mrita525@gmail.com) – Készenlétben – cím` képe 32. 
számunkban (a 2014. oldalon) jelent meg.

Az átesR fényben narancsszínben ragyognak a rovar fRerei, fel-
pumpálásukkal feszítette ki a szárnyak hártyáját az utolsó vedlése 
után. Mindegyiket külön tudja mozgatni, így a szárny állása variábi-
lis. Egyszer talán ezt a könny`szerkezetes technikát is leutánozzák 
a repülRsportban. 

Tanulmányozható a szárnyak érhálózata. A jobb és bal oldal gráf-
jai azonos szerkezet`ek, sRt a két rajzolat csaknem egybevágó. A 
növesztR algoritmus pontosan követett egy kódot. Van-e olyan fa-
juk, amelyek szárnyán 8-nál több érszakasszal határolt tartomány 
található? Vajon eljuthat-e valamikor egy szitakötR a Tartományok 
+ Csomópontok = Érszakaszok + 2 összefüggés felismeréséhez?

 (H. J.)

AUGUSZTUS
A HÓNAP KÉPE

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. október 4.

Jelentkezési határidQ: 2014. szeptember 1.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. szeptember 22.

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



1118   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/35

Az 1944-es könyvbe-
tiltásokat, a könyv-
megsemmisítést, va-
lamint a könyvtár 
Kézirattára akkori 
vezetőjének, Halász 

Gábornak az életművét és tragikus sorsát bemutató ki-
állítás nyílt Eltiporva - A vészkorszak és az Or-
szágos Széchényi Könyvtár címmel az Országos 
Széchényi Könyvtárban.

A háború előtti magyar politikai vezetőréteg, Hitlert 
figyelve, 1938 áprilisában Darányi miniszterelnök által 
beterjesztette az első zsidótörvényt. Ezt követően a jog-
egyenlőséget durván sértő zsidóellenes törvények és ren-
delkezések sora tette másodrendű állampolgárokká a ma-
gyarországi zsidóságot. Mindennek a magyar szellemi 
életre nézve is lesújtó következményei voltak. A megszál-
lás után ugyanis az Európában addig – a háborús cenzúra 
ellenére – szinte példátlan szabadságot élvező magyar 
könyvkiadás és sajtó „gleichschaltolása” is bekövetkezett. 
Nem csak, de főleg a zsidó származású szerzők műveit 
(közülük mintegy két és félezer „zsidó” alkotást), számos 
napilapot és folyóiratot tiltottak be. Sőt, német példa nyo-
mán, de magyar kezdeményezésre megkezdődött a zsidó 
írók köteteinek megsemmisítése is.

A kiállítás mindenekelőtt az utóbbi, a maga valóságá-
ban, de szimbolikus erejével is szörnyű pusztítást ered-
ményező eseménysort kívánja érzékletesen bemutatni, 
rádöbbentve annak felmérhetetlen, elemi erejű hatására. 
Ezen belül is elsősorban a zsidónak minősített szerzők 
könyveinek szomorú sorsát szeretnék felidézni, vala-
mint azt, hogy az Országos Széchényi Könyvtár akkori 
vezetője, Fitz József, miként kísérelte meg menteni a 
menthetőt. A tárlat szeptember 30-ig látható.

A Magyar Mezőgazdasági Múze-
um A pásztorok világa - Tisz-
telet Herman Ottónak című új, 
őszi időszaki kiállítása, mely 2015. 
február 20-ig tekinthető meg, a 
magyar pásztorélet múltján és jele-
nén vezeti végig a látogatókat, oly 
módon mutatva be a nemzedék-
ről nemzedékre hagyományozó-
dó mesterséget, a pásztorélet sajá-

tos világát és kulturális sokszínűségét, hogy az a mai 
kor emberét is megszólítsa. A tárlatot járva a látogató 
nem csak gazdag történeti emlékanyagba nyer betekin-
tést, de valós képet kap a juhászok, gulyások, csikósok, 
kanászok mindennapi tevékenységéről, életviteléről és 
gondolkodásmódjáról is. A gyerekeket mesesarok és be-
épített interaktív elemek várják, melyek népmesehősök, 
szólások, tapintható tárgyak és játékok segítségével te-
szik élőbbé és élménygazdagabbá a múzeumlátogatást.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Az első szakadás a 
vasfüggönyön címmel 
nyílt meg Sopronban az 
a kiállítás, amely a Pán-
európai Pikniket az 
1980-as évek végére Ke-

let-Európában bekövetkezett változásokkal összefüg-
gésben mutatja be, és leírja Magyarország szerepét eb-
ben a folyamatban.

Kik voltak a Sopron közelében rendezett találkozó 
szervezői, és hogyan viselkedik eközben a magyar ál-
lamvezetés? Hogyan jutottak az események arra a pont-
ra, hogy ezen a napon több száz keletnémet menekült jut 
át a határon Sopronnál Ausztriába, és milyen hatásai let-
tek az eseménynek a következő hetekre – egészen a Ber-
lini Fal 1989. november 9-ei leomlásáig?

Filmportrék számolnak be a Páneurópai Piknik kezde-
ményezőiről, felelős magyar politikusokról, határőrizeti 
alkalmazottakról, menekültekről és az akkori esemé-
nyekről. Bemutatásra kerül a Piknik is, mint a békés for-
radalom előestéje, valamint annak az NDK-ra gyako-
rolt hatásai is. A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális 
Központban szeptember 21-ig látható kiállítás példá-
kat is hoz arra, hogy az 1989 nyarán és őszén bekövetke-
zett események milyen emlékezésekben jelennek meg a 
mai Magyarországon és a mai Németországban.

Szigeti Tamás fotográfus a leg-
újabb, Da capo című kiállítása öt-
letének alapját adó fotókat 1978 és 
1986 között készítette a Magyar 
Rádió által szervezett és közvetí-
tett koncerteken, a Zenei Híradó 
című programfüzetbe. Ezek során 
nyílt lehetősége találkozni fiatal, 
pályájuk elején álló tehetséges mu-

zsikusokkal és már érettebb előadóművészekkel is.
2012 őszén, visszaugorva saját fotográfusi pályájának elejé-

re, elővéve a régi negatívokat, 
megkérte az arra vállalkozó 
művészeket egy kis időuta-
zásra. Az időutazáshoz való-
ságos utazás is társult, hiszen a 
kiállításon látható fotók több-
sége ugyan Budapesten ké-
szült, de volt, akiért elutazott 
Bécsbe (Placido Domingo), 
Miskolcra (Karolos Tri ko li-
dis), Pécelre (Kassai István), Pozsonyba (Jiri Stivin) és Szeged-
re (Pál Tamás) is fotózni. Az így elkészült sorozat nemcsak a 
fotós színes munkásságát tárja elénk, hanem a fényképein 
szereplő művészek életművét is bekeretezi a kezdetektől. A 
képek szeptember 30-ig tekinthetők meg a Budapest Mu-
sic Center (BMC) előterében.

KönyvmentQk

IdQutazás

Pásztorélet

25 éve
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

Lovran
Sárkányölő Szent György tisztelete a 
horvátországi Lovranban egészen a 
XIII. századig vezethető vissza, ami-
kor először emeltek román stílusú 
templomot emlékére. A hagyomá-
nyok szerint évente tartottak ünnepi 
szertartásokat és nevéhez fűződő rí-
tusokat. Ma a város védőszentje a IV. 
században elhunyt keresztény mártír. 

Romantika	és	propaganda
A mai finn személynévállomány 
gyökerei a finn nemzeti romantikáig 
nyúlnak vissza. Számos kereszt- és 
családnév keletkezett, illetve kapott 
hivatalos státust ebben az időszakban. 
Vajon milyen folyamatok indították 
el a finn névállomány kialakulását, s 
hogyan szilárdult meg a mai személy-
névrendszer Finnországban?

A	trópusimadarak	szigetén
Míg a trópusi esőerdők madárvilágára 
rendkívüli sokféleség jellemző, a ten-
gerészek által elnevezett csoportot, a 
trópusimadarakat mindössze három faj 
képviseli, s azok is ritkán kerülnek az 
ember szeme elé, mivel kizárólag szub-
trópusi és trópusi nyílt vizeken fordul-
nak elő. Ezért is különleges, hogy Ma-
dagaszkár nyugati partvidékén, egy kis 
korallszigeten telepedett meg közülük 
nemrég a pirosfarkú trópusimadár.

A hátlapon

Földközi-tengeri gyümölcslégy

A fúrólégyfélék (Tephritidae) családjá-
ba tartozó mutatós rovar, a földközi-
tengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitata) 
a déligyümölcsökkel – főleg manda-
rinnal és naranccsal – szinte folyamato-
san érkezik Magyarországra. A mi fa-
gyos teleinket nem éli túl, ezért nálunk 
még nem honosodott meg, noha az 
1960-as években a Buda környéki őszi-
barackosokban majdnem megvetette a 
lábát. Akkor sikerült kiirtani, de a ve-
szély nem múlt el, mert Ausztriában, 
Szlovéniában, Horvátországban, Szer-
biában és Albániában már kialakult a 
hidegtűrő változata is.

Bár e gyümölcslégy lárvái főleg a cit-
rusféléket kedvelik, egyáltalán nem vá-
logatós: 260-nál is több növényfajon fi-
gyelték már meg a kártételét. Szinte az 
összes gyümölcsöt veszélyezteti, de a 
paprika, a paradicsom és a padlizsán sincs 
biztonságban tőle. Éppen a nekünk is 
legfinomabb, lédús gyümölcsöket ked-
veli, noha peterakáshoz a még éretlen 
terméseket választja, ugyanis a teljesen 
érett termések levébe a petéi és fiatal lár-
vái belefulladnának. Mire azonban a 
gyümölcs beérik, a lárvák is megnőnek, 
majd egy estén kirágják magukat a gyü-
mölcsből, befurakodnak a talajba, és ott 
bebábozódnak A gyümölcsön a petera-
kás és a kikelés helyein baktériumok és 
gombák telepszenek meg, amelyek vég-
leg tönkreteszik az árut.

A kifejlett legyek meleg napok reg-
gelén csapatosan kelnek ki, és sürgősen 
találniuk kell valamilyen cukortartal-
mú eledelt (gyümölcslevet, nektárt, 
mézharmatot), különben hamarosan 
elpusztulnak. Négynapi táplálkozás 
után azonban verőfényes időben páro-
sodni kezdenek, majd a nőstények pe-
tét raknak – életük során akár nyolc-
százat is. A szabadban kettő, laboratóri-
umban hat hónapot is megérnek, ami 
szép teljesítmény egy alig fél centimé-
teres rovartól.

Szöveg: MERKL OTTÓ

Kép: RAHMÉ NIKOLA
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.



Földközi-tengeri gyümölcslégy
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