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Idén 38. alkalommal rendezik meg a Kitaibel Pál Középis-
kolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyt.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. korcsoport (9. évfolyam)
II. korcsoport (10. évfolyam)
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Gimnázium (4 – 6 – 8 osztályos)
Szakközépiskola, Szakiskola
A versenyen a hazai gimnáziumok, szakközépiskolák, 

technikumok kilenc és tizedik osztályos (a 14. életév feletti 
évfolyam) tanulói vehetnek részt. Amennyiben a tanuló 
nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 11. 
évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb két 
alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen.

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szó-
beli döntő kérdéseit a TermészetBÚVÁR, valamint az Élet 
és Tudomány lapoknak a tanév során megjelenő biológiai, 
egészségügyi, környezet- és természetvédelmi tárgyú közle-
ményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan 
megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek lis-
tája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló 
kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának – 

Kitaibel Pál – tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a 
természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre 
(kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kér-
dések.

Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemu-
tatniuk a szaktanáruknak az alábbi két feladatkör egyiké-
ben tervezett vizsgálódásukról:

Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület 
természetvédelmi értékeinek bemutatása

Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület 
környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a ki-
dolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről maximum 5 
perces időtartamú kiselőadásban számolnak be. A döntőben 
minden tanulónak meg kell oldania fajismereti diaképes fel-
adatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatla-
pot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részé-
ből. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselő-
adást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobba-
kat, ez azonban független a verseny pontozásától. 

A tanulók a versenyre 2014. december 12-ig jelentkezhetnek is-
kolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy 
az igazgatónál. Nevezési díj nincs.

A versenyfeladatok és a teljes versenykiírás megtalálhatók 
a verseny honlapján: www.kitaibelverseny.hu

Kedves Olvasónk!
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	 Mágneses	feljegyzések	
a	Naprendszer	
születésérWl

Az ősi meteoritok máig érintet-
lenül fennmaradt parányi szem-
cséinek mágnesezettsége a kelet-
kezésük helyén és idején uralkodó 
mágneses mezők nagyságát és 
irányát őrzik. Amerikai kutatók-
nak a Massachusetts-i Műszaki 
Egyetem (MIT) paleomágneses 

laboratóriumában most sikerült min-
den korábbi mérésnél pontosabban fel-
térképezni egy ősi meteorit mágneses 
szemcséibe „befagyott” (megőrzött) 
mágneses mező értékeit, ami értékes új 
információkkal szolgál a Naprendszer 
születésének időszakát uraló folyama-
tokról. A mérések eredményéből arra 
lehet következtetni, hogy a bolygó-
rendszer kialakulásában meghatározó 
szerepet játszottak az újszülött Nap 
körüli por- és gázkorongban terje-
dő lökéshullámok. Az eredményről a 
kutatók egy a Science-ben megjelent 
cikkben számoltak be, amelynek főbb 
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szerzői: az MIT laboratóriumát veze-
tő Benjamin Weiss professzor és tanít-
ványa, Roger Fu, továbbá az Arizonai 
Állami Egyetem bolygókutatója, Steve 
Desch.

„Fu és Weiss mérései bámulatraméltóan 
pontosak és részletesek – mondta Desch. 
–  A mintákban rendkívül gyenge mágne-
ses terek még apróbb változásait sikerült ki-
mérniük milliméterről milliméterre.”

Bár szinte lehetetlen vállalkozásnak 
tűnhet, hogy betekinthessünk a Nap-
rendszer születésekor (mintegy 4,5 
milliárd éve) uralkodó viszonyokba és 
folyamatokba, az ezekben létrejött tö-
mérdek, máig fennmaradt törmelék 
rengeteg olyan nyomot őrzött meg, 
amelyek alapos vizsgálatával ma már 
számos részletük megismerhető.

E szempontból a legbeszédesebbek a 
kondritok osztályába sorolható meteo-
ritok, amelyek lényegében érintetlenül 
őrzik a Naprendszer legősibb anya-
gának és a benne végbement viharos 
folyamatoknak az emlékeit. Nevüket 
a görög kondrum=mag szóból kap-
ták, amely a bennük kimutatható, fi-
nomabb szemcséjű mátrixba beágya-
zott, mintegy milliméteres méretű 
zárványokra (magokra) utal. A finom 

szemcséjű mátrix ala-
csony olvadáspontú 
ásványokból áll, míg 
a kondrumok ma-
gasabb olvadáspon-
tú, főként szilikát-
ásványokat, például 
olivint és piroxént 
tartalmaznak. Ez a 
szerkezet arról ta-

núskodik, hogy a mátrix, illetve a 
kondrumok ásványanyaga különbö-
ző hőmérsékleteken keletkezett, majd 
egymás mellé sodródva lazán össze-
állt, ám ezt követően már nem ment 
át erőteljesebb felmelegedési szakaszon, 
amely összeolvaszthatta volna őket. A 
kondritokról ezért úgy vélik, hogy 
nagyjából a Földdel egyidejűleg kiala-
kult kisebb égitestek (kisbolygók) ké-
sőbbi ütközéseiben keletkeztek.

Maguk a magasabb olvadáspontú 
ásványokat tartalmazó kondrumok a 
születő Nap körüli szoláris felhő kisebb 
kőzetcsomóiban jöhettek létre hirtelen 
felhevülés hatására bekövetkező gyors 
megolvadással, majd az ezt követő le-
hűlés közbeni kikristályosodással. Ez 
utóbbi folyamat során a bennük lévő 
vastartalmú ásványok a helyi mágneses 
mező hatására felmágneseződtek, és 
beálltak a lokális mező irányába – ezt 
a tulajdonságukat pedig a mai napig 
megőrizték.

A Science-ben most megjelent tanul-
mány szerzői egy 691 grammos, 1940-
ben Indiában lehullott Semarkona nevű 
meteoritban található kondrumok 
(magas vasstartalmú olivinszemcsék) 
mágnesezettségét vizsgálva azt talál-

ták, hogy bennük a térerősség nagysá-
ga 54 mikrotesla körüli, ami hason-
ló nagyságrendű, mint a Föld fel-
színén mérhető, 25 és 65 mikrotesla 
közötti érték.

Jóllehet korábban számos meteorit-
ban mutattak már ki hasonló mérté-
kű mágnesezettséget, azokról utóbb 
rendre kiderült, hogy a Földre hul-
lásuk után már átmegneseződtek, 

Fantáziakép az éppen megszületett Nap körüli proto planetáris korongról, 

elQtérben a késQbbi kisbolygóövezettel, benne az akkor még egymással 
kaotikusan ütközQ kisbolygókkal és kisebb kQzetmagokkal. A zöld 

vonalak a rendszert mindenütt átszövQ mágneses mezQ erQvonalai.
KÉP: HERNÁN CAÑELLAS/MIT PALEOMAGNETISM LABORATORY

Optikai mikroszkópos kép a tanulmányban vizsgált egyik kondrumról, 
benne szaggatott vonallal körülrajzolva a keletkezés során létrejött 

mágnesezettséget QrzQ olivinszemcsék. (Az „MM”-mel jelzett 
területeken késQbbi szennyezQdések voltak, amelyeket eltávolítottak.) 

A jobb oldali képen a kondrum mágneses mezQje látható, amelynek 
szerkezete egy piciny rúdmágneséhez hasonló: a vörösre színezett 

területen áthaladó mágneses erQvonalak a kép síkjából felénk, a kéken 
ellentétes irányba haladnak. 

KÉP: FU ET AL./SCIENCE



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

1540   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/49

mégis olcsóbban értékesíthetők, mi-
vel a kutatási-fejlesztési és marketing 
költségeik jóval alatta maradnak az 
eredeti terméknek. Természetesen az 
előírások szerint az utángyártott és 
a referenciagyógyszer hatásosságá-
nak és biztonságának azonosnak kell 
lennie-magyarázta Ballagi András a 
BME Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék címze-
tes egyetemi tanára, a Biotechnológia és 
mérnöki módszerek a medicinában cím-
mel, a Magyar Tudomány Ünnepe al-
kalmából rendezett konferencián. Az 
új bioszimilárisok bevezetésével a szá-
mítások szerint húsz év alatt kb. 378 
milliárd dollárt lehet megspórolni. A 
gazdasági megfontolásokon túl a biz-
tonságot pl. olyan előírások garantálják, 
mint a már említett monoklonális an-
titestek esetében megkövetelt azonos 
aminosavsorrend. Így nem fordulhat 
elő az az elmúlt évek kutatásai során 
felismert jelenség, hogy a gyártás so-
rán akár egyetlen helyen megváltozott 
aminosav miatt, a molekulában ke-
resztkötések alakulnak ki, amelyek me-
revítik a szerkezetet, így a szervezetben 
aggregációt, ennek következtében pe-
dig immunreakciót váltanak ki.

Fehérjét tartalmazó gyógyszermo-
lekulák stabilizálására mutatott egy 
példát Marosi György, a BME Szerves 
Kémia és Technológia Tanszék pro-
fesszora. A kutatásaikban alkalma-
zott elektrosztatikus nanoszálképzés 
során stabil gyógyszerformát sikerült 
létrehozniuk laktózérzékenység ellen. 
A folyamat lényege, hogy töltés ha-
tására a polivinil-pirrolidon (PVP) 
nanoszálak elágaznak, majd mintegy 
ostyaszerű szerkezetet hoznak létre. 
Ebbe a gyógyszer hatóanyagmolekulái 
(béta-galaktozidáz) – pl. a véral-
vadáskor a fibrinhálóba betapadó 
vérlemezkékhez hasonlóan – „ragad-
nak bele”. Lactobacilusokat és inter-
feront is formuláltak már így, s mint 
az elhangzott, a módszer a liofilizálás 
alternatívájaként is elképzelhető.

Benyó Balázs az Irányítástechni-
ka és Informatika Tanszék tanára 
az intenzív inzulinterápia, mester-
séges intelligenciával támogatott 
beállítására mutatotta be a STAR 
(Stochastic Targeted  Control) né-
ven futó alkalmazást. Az úgyneve-
zett „szoros vércukor-szabályozást” 
mesterséges táplálás és inzulinada-
golás kombinációjával végzik főleg 
kritikus állapotban lévő, intenzív 
osztályra került betegeknél.

sőt némelyeket maguk a keresők ál-
tal kézben tartott állandó mágnesek 
„szennyeztek” meg.

„A mostani mérésekben vizsgált 
kondrumok szerencsére nem szenvedtek el 
ilyen hatást – mondta Desch. – Ezt az 
is mutatja, hogy az egyes szemcsék (mint 
parányi rúdmágnesek) északi pólusa ren-
dezetlenül különféle irányokba mutatott, 
bizonyítva, hogy még a földrehullás előtt 
mágneseződtek fel, nem pedig a felszíni 
mágneses mező hatására.”

Számítógépes szimulációval model-
lezve a megolvadás körülményeit a 
kutatók azt találták, hogy a helyen-
kénti erőteljes felmelegedést a szoláris 
felhőben terjedő lökéshullámok hozták 
létre, amelyek a hullám paramétereitől 
függő mértékben a háttér mágneses 
mező erősségét megnövelték – néhol 
akár 30-szoros mértékben is.

„Ezt e kondrumokban mérhető 
54 mikrotesla körüli mágnesezettséggel 
összevetve megállapítható, hogy a szo-
láris felhőben a háttér mágneses mező 
erőssége 5 és 50 mikrotesla közötti érték 
lehetett” – mondta Desch.

A modellszámítások részleteiből az 
is kiderül, hogy a lökéshullámok-
nak az erőteljes felhevülést/olvadást 
okozó hatása legintenzívebben a mai 
kisbolygóövezetben, azaz a Földnek 
a Naptól mérhető mai távolságának 
2–4-szeresében érvényesült, ami vi-
szont azt a korábbi feltételezést erősíti 
meg, miszerint a kondritmeteoritok 
kisbolygók ütközéseiben, feldaraboló-
dásában keletkeztek.
Forrás: https://asunews.asu.edu/20141113-
magnetic-fields 

	 Mérnöki	biotechnológia	
a	medicinában

Bár a gazdasági válság az egész-
ségügyi kiadások területén is 
éreztette a hatását, összességé-
ben mégis meredeken emelked-
tek az Európai Unió ezirányú 
kiadásai az elmúlt húsz évben. 
Ez részben a biotechnológiai 
úton előállított gyógyszerek 

térhódításának köszönhető – míg 
hagyományos terápiával 63 dollár-
ba kerül egy vastagbéldaganatos 
beteg kezelése, monoklonális antites-
tekkel ez az összeg a 20 000 dollárt 
is meghaladja. Többek között ezért 
fontos a bioszimiláris, vagy másképp 
biogenerikus gyógyszerek gyártása, 
amelyek hatóanyagai hasonlóak egy 
már engedélyezett készítményhez, 
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A cél a vércukorszint 4,4–8 
mmol/l tartományban tartása, amit 
a páciensek anyagcseréjének egyedi 
mintázatú, komplex és gyors válto-
zása miatt nehéz elérni. A STAR-
protokoll az állapotváltozás való-
színűségi modellje alapján dolgozik. 
Az élettani folyamatokat összevonja, 
a vércukorszintet, a vérinzulin-szin-
tet, és a vérinzulin-koncentrációt 
leíró három matematikai függvény 
segítségével az adott páciens inzu-
lin-szenzitivitását képes kiszámolni. 
Ennek során az aktuális alany adata-
it hasonlítja az egyenletek szabályai 
alapján a korábban kezelt, és előre 
alapértelmezettnek beállított mint-
egy 400 beteg kezelési történetének 
adataihoz

A betegek céltartománya és táplálá-
sa egyedileg állítható a program ré-
szeként, 1-3 óránkénti vércukorszint-
méréssel. Az inzulinszenzitivitás 
megállapítását követően a program 
kezelési javaslatot ad, és azt is ki-
számolja, ennek betartásával milyen 
vércukorszint-értékek várhatóak a 
betegnél egy, kettő, illetve három óra 
múlva. A virtuális és valódi, intenzív 
terápiás osztályon ápolt betegeken 
is kipróbált kezelések tapasztalatai 
alapján a prognózis 90 százalékos 
valószínűséggel bizonyult helytálló-
nak. A tabletre írt, betegmodell-ala-
pú tanácsadórendszert Új-Zélandon 
és hazánkban már több kórházban 
használják. A Pándi Kálmán Kór-
házban 2013 óta több mint 70 bete-
get kezeltek ennek segítségével. A 
SOTE I. sz. Sebészeti Klinikája és a 
Miskolci Egyetemi Kórház Újszülött 
Intenzív Osztálya mellett hamarosan 
Pécsett is konzultálhatnak mestersé-
ges intelligenciával a kritikus álla-
potú betegek vércukorszintjének fi-
nomhangolásáról az intenzív osztály 
orvosai.

KőváGó anGéla
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	 ElWször	egy	üstökös	
felszínén

Először szállt le ember alkotta 
eszköz egy üstökös felszínére! 
A történelmi eseményre 2014. 
november 12-én került sor. A 
Rosetta-szonda leszállóegysé-

ge, a Philae magyar idő szerint 16 óra 
34 perckor landolt 67/P Csurjumov-
Geraszimenko-üstökös magján. Erről 
azonban csak 28 perc múlva értesül-
hettünk, mivel az égitest 511 millió 
km-es távolságra volt tőlünk, a rádió-
jeleknek pedig ennyi időre volt szüksé-
gük, hogy megtegyék ezt a távolságot. 

A nagy izgalom és érdeklődés kí-
sérte a történelmi eseményt, hiszen 
nagyon hosszú út előzte meg a le-
szállást. A projekt tervezését az Eu-
rópai Űrügynökség (ESA) a 90-es 
évek közepén kezdte, az űreszköz 
– többszöri halasztás után – 2004-
ben indult, majd több mint tíz éves 
és 6 milliárd km-nyi utazás után ért 
célhoz. A leszállóegységet délelőtt 
választották le az anyaszondáról, és 
7 órányi ereszkedés után landolt a 
Csurinak becézett üstökös magján.

Az esemény napján a TIT Buda-
pesti Planetáriumában Rosetta-napot 
szerveztek az érdeklődők számára. 
A Tudományos Újságírók Klubja 
sajtótájékoztatót tartott a Rosetta-
programban résztvevő hazai szakem-
berek közreműködésével. Az MTA 
Energiatudományi Központ, az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont, az 
SGF Kft és a BME Űrkutató Csoport 
képviselői válaszoltak a kérdésekre. 
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Az ESA internetes közvetítést adott 
a darmstadti irányítóközpontból, amit 
a Planetáriumban is lehetett követni. A 
látottakat a hazai szakértők kommen-
tálták. Szóba került az is, hogy mennyi 
hibalehetőséggel és kockázattal jár egy 
ilyen manőver, hiszen ilyet senki nem 
csinált élesben, és bizonyos elemeket a 
földön sem lehetett tesztelni. Nem cso-
da, hogy kitörő taps fogadta a jel meg-
érkezését Darmstadtban és Budapesten 
is. A Philae magyarul is megüzente a 
twitteren: Leszálltam. Új címem 67/P.

Hamar kiderült azonban, hogy 
nincs minden rendben a landerrel. 
Ahhoz, hogy a Philae ne pattanjon 
vissza, kis rakétát helyeztek a tete-
jére, hogy lenyomja, amíg egy szi-
gony belemélyed a talajba és fixálja 
a helyzetét. Azt korábban is tudták 
a szakemberek, hogy ez a kis „raké-
ta” nem fog működni, de nem volt 

más választásuk. A leszál-
lás helyét nagyon ponto-
san sikerült eltalálni, de 
a landernek nem sikerült 
lehorgonyoznia. Kétszer 
is felpattant. Először 2 órát 
repült, és nem sok hiány-
zott ahhoz, hogy végleg ki-
repüljön a világűrbe, hiszen 
az üstökös gravitációja csak 
százezred része a földiének. 
Végül a kijelölt helytől kb. 
1 km-re állapodott meg. 
Sajnos éppen egy na-
gyobb szikla árnyékában, 
ahol a hat napelem közül 
csak kettő működhetett, s 
ezek nem tudtak elegen-
dő energiát biztosítani a 
műszerek számára. Az ak-
kumulátoroknak 60 órája 
maradt a lemerülésig. 

A vészhelyzetben a magyar prog-
ramozók ültek a számítógépekhez 
az irányítóközpontban, hiszen ők 
készítették a leszállóegység fedél-
zeti számítógépét és a szoftvereket. 
Megfeszített munkával sikerült úgy 
átprogramozni a Philae vezérlését, 
hogy szinte mindent meg tudtak csi-
nálni, amit az első fázisban tervez-
tek. Még mintát is vettek a talajból 
és az adatok időben visszajutottak 
az anyaszondára. Végül november 
15-én 1 óra 36 perckor szűnt meg a 
kapcsolat a leszállóegységgel. 

Az eddigi eredmények közül az 
egyik legizgalmasabb, hogy szer-
ves molekulákat találtak a magból 
kiáramló gázokban. A másik arra 
adhat választ, hogy nézhet ki az üs-
tökös belülről. Meglepőnek tűnhet, 
de ezt ma még senki nem tudja. A 
lander néhány milliméterig tudott 
csak lefúrni, mert jéghez hasonló 
keménységű réteget talált. Ebből 
azt a következtetést lehet levon-
ni, hogy az égitest belül nagyrészt 
üreges. A Rosetta mérései alapján 
ugyanis az égitest átlagsűrűsége 
csak 0,4 g/cm3. 

Az anyaszonda tovább kering az 
üstökös körül és folytatja a mérése-
ket, a tervek szerint legalább 2015 
végéig. A szakemberek nem adják 
fel a reményt a leszállóegységgel 
kapcsolatban sem. A magyar ku-
tatók közül Szegő Károly úgy fo-
galmazott, hogy a Philae tulajdon-
képpen hibernálta magát, „csak” az 
energia hiányzik, egyébként műkö-
dőképes. Ahogy az üstökös közele-
dik a Nap felé, egyre több energiát 
kap és nem lehetetlen, hogy az elég 
lesz a leszállóegység felébredéséhez. 

T. Z.
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A GRIMM-FIVÉREK 
FÜVESKERTJE

Ki ne ismerné a Jancsi és 

Juliska, Hófehérke, Hüvelyk 

Matyi vagy éppenséggel 

Piroska és a farkas történe-

tét? Ám tudjuk-e, hogy milyen 

környezetben éltek és alkot-

tak a történetek írói, Jakob 

és Wilhelm Grimm? Erre is 

választ kaphatunk, ha bejár-

juk a Grimm-meseutat Ha -

nautól Brémáig, s így követ-

hetjük nyomon a fivérek élet-

útjának emlékeit, miközben 

híres mesefiguráikkal is talál-

kozhatunk	 az	 „útba	 esW”	
múzeumokban és köztéri 

szobrok formájában egyaránt. 

A híres meseút egyik legjelen-
tősebb állomása a hesseni 
Stei nau: 1791 és 1796 között a 

meseírók itt töltötték legszebb gyer-
mekéveiket. A ház, ahol éltek, ma 
múzeum, kertjében a Békakirály és a 
Királykisasszony közvetlen közelében 
takaros füveskert található. Boros-
tyánnal benőtt réges-régi rakott kőfal 
kapcsolja az ősi Grimm-hajlékhoz. 

A múzeum kertje első pillantásra 
szokványos konyhakertnek tűnik, 
de az egyes ágyásoknál elhelyezett 
magyarázó táblák bevezetnek a sa-
játságos szemléletű növénycsoporto-
sítások részleteibe is. Háromszor 
hármas tagoltságban összesen kilenc 
válogatás tárul elénk, mintegy a 
házban található, régi időket meg-
elevenítő kiállítás kiegészítőjeként. 

A múzeum bejárata

Egy jellegzetes lakóház 

homlokzata Steinauban

1542   2014/49
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letője a Rapunzel című mesének, me-
lyet mi az Aranyhaj vagy Az aranyhajú 
lány című fordításból ismerhetünk.
II. Kolostorkerti növények

Ebbe az ágyásba a svájci Sankt 
Gallen-i kolostorkert növényei kerül-
tek, mintegy az illem kedvéért. A IX. 
században készült tervrajzát ugyanis 
a kolostorok számára mintaként, kö-
vetendő példaként említik. E tervrajz 
gyógynövénykerti virágai kelnek itt 
életre: a zsálya, ruta, tárkony és társai 
a középkori kolostorkertek elmarad-
hatatlan növényei voltak.
III. Festőnövények
A napjainkban reneszánszukat élő 
festőnövények egykor a mindenna-
pok nélkülözhetetlen haszonnövé-

A növények közül nem egy a 
Grimm-meséknek is ihletője, sze-
replője. Különleges élmény ebből a 
szempontból is végiggondolni a jól 
ismert történeteket.
I. A Grimm-korszak konyhanövényei
A meseírók szempontjából ezek a 
legfontosabbak. Megtudhatjuk, hogy 
a ház egykori asszonya – a testvérek 
édesanyja –, Dorothea Grimm is ezen 
a helyen ültette el a főzés során hasz-
nált zöldségféléket, melyek ma is 
fontos alapanyagai a német konyhá-
nak. Ezek a petrezselyem, a sóska, a 
turbolya és a sarkantyúka, melynek 
virágát az ételek díszítésére is szíve-
sen hasznosították. 

Talán itt ismerték meg a különle-
ges nevű raponcot (Campanula 
rapunculus) is a meseíró fivérek. A 
kétéves tenyészidejű raponcról (néha 
téves fordításban galambbegysaláta-
ként is találkozhatunk vele) itt meg-
tudhatjuk, hogy eredendően egyéves 
harangvirágféle volt. Répaszerű gyö-
kerét és tőlevélrózsáját az első évben 
fejleszti ki, a második évben pedig 
virágzik. Gyökere és levele is fo-
gyasztható, ráadásul egész télen át. 
Az elmúlt századokban fontos téli sa-
látának számított. (Diószegi Sámuel 
és Fazekas Mihály 1807-es hazai Fü-
vészkönyvében nem kevesebb mint öt 
raponcfajtát említ!) Előkelő helyéről 
később kiszorította a mára már álta-
lánosan fogyasztott valódi galamb-
begysaláta (Valerianella locusta). Bizo-
nyára ez a saláta-harangvirág volt ih-

A füveskert a magyarázó táblákkal

A raponc

A múzeum udvaraCsendélet Hófehérkével és a törpékkel
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vagy nőszirom a kardot, az ökör-
farkkóró a fenséget és a jogart, a le-
vendula a Szentlelket szimbolizálja. 
A pünkösdi rózsa a tövis nélküli 
„rózsa”, a jelentéktelen virágú apró-
szulákot pedig a népnyelv itt Mária 
pohárkájának is becézi.
VIII. Szimpátiavirágok
Ide azok a növények kerültek, ame-
lyeket járatos személyek ráolvasás és 
egyéb módszerek alkalmazásával 
tevékenységük eredményessége ér-
dekében felhasználtak a betegségek, 
a szerelem és házasság terén a kö-
zépkorban. Megtudhatjuk, hogy a 
bodza például elűzte a köszvényt, a 
rozmaring és a kakukkfű meghozta 
a szerelmet.

A pogány szertartások és az ókori 
gondolatvilág évszázadokra vissza-
nyúló hagyományai ma is visszakö-
szönnek a gyógyfüvek gyűjtésében 
és felhasználásában. Egyik jó példa 
erre a bóbitás küllőrojt (Erigeron 
acris), mely e vidéken a kora újkortól 
honos és – képzelt hatására utalva – 
boszorkányfű néven is ismert. 
IX. Vadonélők
Mielőtt a kilencedik tábla növényeit 
bemutatnánk, illő rámutatni, hogy 
a Grimm család hajdani otthona va-
lóban mesés tájban található. A vá-
roska hangulatos, favázas épületei, 
a szélén magasló büszke, soktornyú 
kastély – mintha csak díszletéül 
szolgálnának a mesének, melynek 
hősei a körülöttük lévő zúgó erdők-
ben, bővizű, sebes folyású hegyi pa-
takok, selymes rétek, szántók men-
tén élnek. 

A kert kilencedik ágyásában 
olyan, gyógyerővel is bíró füvek 
növekszenek, melyek ezen a tájon 
úton-útfélen előfordultak vadon, s 
napjainkban is azok. Közéjük tar-
tozik a közönséges üröm, a cicka-
fark, az orbáncfű, a kamilla vagy a 
papsajt. Gyakran gyomnövényként 
emlegetjük őket, jóllehet ezek sok 
esetben szükséges és fontos gyógy-
növények.

A múltidéző virágtáblákat végig-
járva úgy érezhetjük, hogy nem-
csak a növényi sokféleséghez, sok-
rétű hasznosításukhoz, az általuk 
megjelenített szövevényes szimbó-
lumvilághoz, de a jól ismert 
Grimm-mesék világához is köze-
lebb kerültünk. 

NAGY ÁGOTA

nyei voltak. Olyan régi és híres fes-
tőnövények láthatók itt, mint a festő 
csülleng és a festő buzér, melyek 
emésztést segítő gyógyhatása szintén 
nem elhanyagolható. A kék és a vö-
rös szín létrehozásához előszeretettel 
használták. A sárga szín nyerésére 
termesztett festő pipitér is itt virít. 
Ezt a virágot manapság inkább szik-
lakerti növényként ismerjük.
IV. Varázsnövények
A varázsnövények ebben a kertben 
erős illatú, erős hatású növények. 
Köztük találjuk a fokhagymát, az 
ökörfarkkórót, a pemetefüvet, az 
orbáncfüvet és a kaprot. Általuk vé-
detté vált a ház, az udvar és az em-
ber a betegségektől, a haláltól és az 
ördögtől.
V. Gyógy- és fűszernövények
Az idők folyamán sokféleképpen és 
több célra is használták e növénye-
ket. Fűszerként, gyógyszerként egy-
aránt kedveltek voltak. Ide került a 
borsikafű, a kandilla vagy fekete kö-
mény, a tönkölybúza és természete-
sen itt is főszerep jutott a fokhagy-
mának.
VI. Illatos növények
A magyarázó tábla tanúsága szerint 
a középkortól a barokkig fontos fel-
adat hárult az erős illatú pot-
pourrira a fertőtlenítésben és a 
molyirtásban egyaránt. Jó szolgála-
tot tettek a lakások illatosításában és 
a ruhaneműk védelmében. Ennek 
illusztrálására szolgál az illatos növé-
nyeket bemutató növénynégyzet. 
Őszi margitvirág, levendula, vasfű, 
boróka lakják ezt az ágyást. Monda-
nunk sem kell, hogy a gyógyító ha-
tás is fontos szerepet kapott e növé-
nyek esetében is. 
VII. Mária- és szimbólumvirágok
Szűz Máriát az oltárképeken rózsá-
val, liliommal és sokféle, többszörö-
sen szimbolikus erejű, jelentésű „fü-
vekkel” ábrázolják, melyeket itt lát-
hatunk. Így a harangláb és a földi-
eper a szentháromságot, az írisz 

KÖNYVSAROK

Korunk legismertebb 
magyar ornitológusa, 
Schmidt Egon igazán 
termékeny író. Több 
mint félszáz könyve 
elsősorban a hazai 
vagy az országunk 
fölött átvonuló, eset-
leg itt telelő madárvi-
lágot mutatja be, ám 
olykor kivételt tesz, 
mint e mostani kisformátumú, ám an-
nál szélesebb merítésű munkájában. Eu-
rópa határait is átlépve távoli földrészek 
legszínpompásabb vagy épp a viselke-
désük miatt különc madaraival ismer-
kedhetünk meg, olyanokkal is, amelye-
ket az állatkertjeinkben hiába keres-
nénk. Dacára a terjedelmi korlátoknak, 
egyiknél-másiknál kitér a fajvédelmi 
problémákra is, s több ízben is kiderül, 
hogy magyar vonatkozású „szakiro-
dalma” is van egy-egy madárnak. Jel-
legzetes bélyegeik, röpképük felismeré-
sében fotók helyett „kézműves” mun-
ka, azaz színes rajzok segítik az olvasót. 
(Tarka madárvilág – A világ madarai. Mű-
szaki Kiadó. 2014, 172 oldal, 2190 Ft)

„Egy tó partján áll 
egy elefánt, amely-
nek a tömegét meg 
kellene mérni, de 
csak egy olyan mér-
leged van, amellyel 
legfeljebb 5 kg-ig 
tudsz mérni, ezenkí-
vül van egy jókora 
csónakod. Milyen 
nehéz az elefánt, ho-
gyan tudod meg-
mérni?” – A kiragadott példa csak egy 
a sok száz agytorna közül, amellyel Ró-
ka Sándor traktálja a 9–99 éves korosz-
tályt. Tárházában találunk hétköznapi 
történeteket, minikrimiket, mérlegelős 
feladatokat, igazmondó-hazudós állí-
tásokat és sok más típusú feladványt. 
Közös bennük, hogy bárki megfejtheti 
mindegyiket, ha ügyesen gondolko-
zik, logikusan következtet, s olykor 
magában a kérdésben is kételkedik.  
(Logika-land. Typotex Kiadó. 2013, 248 
oldal, 2500 Ft) 

Hüvelyk Matyi

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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A légiközlekedés fejlődése és a 
megváltozott politikai kö-
rülmények következménye-

ként regisztrált mind több jogellenes 
cselekmény miatt az 1970-es évek-
ben szükségszerűvé vált a repülésvé-
delmi szabályok egységesítése, ame-
lyet végül a Chicagói Egyezmény 
17. számú függelékében foglaltak 
össze.  Később az Amerikai Egyesült 
államok ellen elkövetett terrorcse-
lekmények a légiközlekedés védel-
mi szabályok szigorítását igényelték 
Európán belül is. Az Európai Parla-
ment és a Tanács először 2002-ben 
fogadott el egységes, az Európai 
Unió összes tagállamára nézve kö-
telező érvényű jogszabályokat a 
2320/2002/EK (keret)rendeletben, 
amelyet azóta leváltott a 300/2008/
EK rendelet. A (keret)rendeletekhez 
szorosan kapcsolódva az unió több 
végrehajtási rendeletet és Bizottsági 
Határozatot is kiadott az elmúlt 
években. A rendeletek betartását a 
tagállamok úgynevezett „felelős ha-
tóságai” ellenőrzik. A Felelős Ható-
ság Magyarországon – a 263/2006. 
kormányrendelet értelmében – a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
(NKH), amelyen belül a Légügyi 
Hivatal látja el ezt a feladatot. A sza-
bályoknak való megfelelőséget a 
tagállami hatóságokon kívül – a lé-
giközlekedés védelmével kapcsolatos 
bizottsági ellenőrzések eljárásainak 
megállapításáról szóló 72/2010/EU 
rendelet alapján – az Európai Unió 
Bizottságának ellenőrei is ellenőrzik 
két-három évente a tagállamok te-
rületén lévő repülőtereken.

Sok szakember komplex 
feladata

Melyek azok a szabályok, amelyek 
betartatása létfontosságú a repülés, a 
légiközlekedés védelme szempontjá-
ból? Az egyszerűség kedvéért azt 
ajánlom, mindenki képzelje el repü-
lős utazását, gondoljon vissza a repü-
lőtereken tapasztaltakra. A biztonsá-
gi személyzet például érzékenyen re-
agál a várócsarnokokban őrizetlenül 
hagyott csomagokra, amelyek tar-
talmáról biztonsági körülmények 
között kell meggyőződniük. Nem 
véletlen az sem, hogy a beszállásig 
több ponton is ellenőrzik a jegyeket, 

illetve a poggyászcímkéket, hiszen 
alapvető szabály, hogy csak a cso-
magjával beazonosított utas szállhat 
fel a gépre. Talán mondani sem kell, 
hogy a tulajdonosa nélkül a fedélzet-
re került csomag milyen kockázatot 
jelent. Ugyancsak mindenki átélhet-
te már az utasbiztonsági ellenőrök 
vizsgálatát, amely a ruházat ellenőr-
zésén túl kiterjed a kézipoggyászok 
röntgenezésére, vagy szélsőséges 
esetben a személyi motozásra. 

Mindezek az eljárások képezik te-
hát a repülésvédelem azon részét, 
amelyekkel az utazóközönség nap 
mint nap találkozik. Természetesen 
az eljárások lefolytatásának szabálya 
és technológiája nem publikus, hi-
szen éppen a repülés biztonságát ve-
szélyeztető cselekmények kiszűrése a 
cél, amelynek módszereit hiba lenne 
ismertetni a potenciális bűnelköve-
tőkkel. Ugyanakkor nem titok, 
hogy a Légügyi Hivatal és adott 
esetben a nemzetközi szervezetek 
munkatársai úgynevezett fedett el-
lenőrzések keretében az utasbizton-
sági ellenőrök tevékenységét is vizs-
gálják. Felelősségteljes munka az 

A  B I Z TO N S Á G O S  R E P Ü L É S  H Á T T E R É B E N 

VÉDELEM  
A LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN
A	 repülésvédelem	nem	azonos	a	 repülésbiztonsággal.	ElWbbi	 terület	a	 légiközlekedésre	 leselkedW	
külsW	veszélyforrásokra,	utóbbi	pedig	a	repülWgéppel	mint	meszaki	szerkezettel,	a	navigációval	és	a	
légi	 irányítással	 összefüggW	 technikai	 kérdésekre	 fókuszál.	 Cikkünkben	 a	 Nemzeti	 Közlekedési	
Hatóság	 elnöke	 a	 repülésvédelemmel	 kapcsolatos	 kérdésekre	 igyekszik	 ráirányítani	 a	 figyelmet,	
noha	–	bármilyen	hihetetlen	–	már	1944.	december	7-én,	az	akkor	megalakuló	Nemzetközi	Polgári	
Repülési	Szervezet	(ICAO)	is	megfogalmazott	repülésvédelmi	kérdéseket.	Az	akkor	52	ország	által	
aláírt	Chicagói	Egyezmény	azóta	több	ponton	is	változott,	ajánlásainak,	anexeinek	a	módosításait	az	

élet	kényszerítette	ki.	
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engedélyezik és felügyelik a repülő-
terekre beszállító cégek tevékenysé-
gét is. 

2010	után	kedvezW	változás
Az Európai Bizottság és a különböző 
repülésbiztonsági szervezetek tehát 
hol előre bejelentett auditokat, hol 
teljesen váratlan ellenőrzéseket bo-
nyolítanak le a tagországok hatósá-
gainál és a felügyeletük alá tartozó 
repülőtereken. Egy-egy ilyen ellen-
őrzés során az adott repülőterek na-
gyon komoly presztízsveszteséget 
szenvedhetnek el, amely jelentős ki-
hatással lehet az adott repülőgép for-

utasbiztonságiaké, hiszen feladatu-
kat minden körülmények között a 
legnagyobb körültekintéssel kell 
elvégezniük, miközben az egyéb-
ként az utazás miatt is frusztrált 
utasokkal udvariasan, megértően 
kell, vagy inkább kellene bánniuk. 

Sajnos – s ezt őszintén ki kell 
mondani – e téren akadnak még 
hiányosságok. Mindenki találkoz-
hatott már türelmetlen, a határo-
zottságot a parancsolgatással ösz-
szekeverő utasbiztonsági ellenőrrel 
itthon, de néhány esetben a nagy 
forgalmú külföldi repülőtereken is.  
Nyilvánvaló, hogy a mindenki ál-
tal látható védelmi elemeken kívül 
is léteznek olyan feladatok, ame-
lyeket a jogszabályok a repülés vé-
delmén fáradozó szakemberekre 
bíznak. Ilyen feladat például a vé-
delmi munkában résztvevők okta-
tása, képzése is. De, gondolom, az 
sem szorul magyarázatra, hogy – 
mivel a repülőterek kiemelt straté-
giai létesítmények – a különböző 
szakemberek (építőmunkások, 
villanyszerelők, bolti alkalmazot-
tak stb.) bejutása is csak megfelelő 
ellenőrzés után képzelhető el. Az 
NKH Légügyi Hivatalának védel-
mi feladatokkal megbízott munka-
társai hatósági jogkörüknél fogva 

galmára, az utazóközönség kom-
fortérzetére. Amennyiben egy repü-
lőtér ellenőrzése során a Bizottság 
ellenőrei „a közösségi légiközlekedés 
általános védelmi szintjét jelentős 
mértékben befolyásoló, különösen 
súlyosnak ítélt hiányosságot” tárnak 
fel, a 72/2010/EU rendelet 15-ös 
cikkelye értelmében a hiányossá-
gokról haladéktalanul értesítik az 
adott tagállam felelős hatóságát, va-
lamint az Unió összes többi tagálla-
mának felelős hatóságait, amelyek-
nek meg kell tenniük a szükséges in-
tézkedéseket. A feltárt súlyos hiá-
nyosságok kijavítására a tagállamnak 
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négy hét áll rendelkezésére, ha ezen 
időn belül nem jelenti le a javítást, a 
Bizottság ténylegesen megteszi a 
többi tagállam tájékoztatását. Ez a 
szakmai zsargonban az úgynevezett 
15-ös cikkely. A félreértések elkerü-
lése érdekében tehát érdemes megje-
gyezni, hogy nem az Unió vezet be 
az érintett tagállammal szemben 
korlátozást vagy más szankciót, ha-
nem az Unió összes többi tagállamá-
nak kell „nem biztonságos”-ként ke-
zelni az onnan érkező utasokat, cso-
magokat, repülőgépet. A Ferihegyi, 
most már  Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren 2006-ban, 2010-ben és 
2013-ban, Debrecenben pedig 2011-
ben zajlott le uniós bizottsági ellen-
őrzés. Sajnálatos módon 2006-ban 
és 2010-ben, még a korábbi légügyi 
vezetés időszakában – a feltárt súlyos 
hiányosságok miatt – a Bizottságnak 
a 15. cikkely előírásait kellett alkal-
mazni a Ferihegyi Repülőtéren.  
Nyilván sokakat érdekelne, hogy 
egy repülőtér esetében mik is lehet-
nek azok a bizonyos súlyos hiányos-
ságok, ám ezek – éppen a repülés vé-
delme érdekében – titkos minősíté-
sűek. Annyi azonban mégis elárul-
ható, hogy az utasok és a poggyászok 
ellenőrzésének rendszere nem volt 
teljesen megfelelő. A 2013-ban lezaj-
lott ellenőrzés – nem kis részben a 
Légügyi Hivatal új vezetésének, a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
menedzsmentjének, a Repülőtéri 
Rendőri Igazgatóság és az Alkot-
mányvédelmi Hivatal Repülőtéri 
Kirendeltsége hathatósabb együtt-
működésének köszönhetően – már 
nem talált olyan hibát, amely a buda-
pesti légikikötő leminősítéséhez ve-
zetett volna. 

Az igazsághoz tartozik az is, hogy 
bár Európában elvileg minden légi-
közlekedési szereplőre ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, a Légügyi 
Hivatal tapasztalatai azt mutatják, 
hogy Magyarországgal szemben 
mindig kritikusabbak voltak az uni-
ós ellenőrök, mint más tagállamok-
kal szemben. Ez lehet politikai indít-
tatású, de lehet annak következmé-
nye is, az első két alkalommal az 
uniós auditorok nem igazán látták a 
magyar félben a hiányosságok kija-
vításának megfelelő mértékű szán-
dékát. Tény, hogy minden tagállam-
ban akadnak hiányosságok, sőt sú-

lyos hiányosságok, ám a hangsúly 
igazából a kijavításhoz való hozzáál-
láson, a kijavítás idején van. Valószí-
nű, hogy más tagállamokban a ren-
delkezésre adott időn belül megfele-
lő lépések születtek, mivel az elmúlt 
hét-nyolc évben eddig kétszer kap-
tunk értesítést más tagállamban 15-
ös cikkely aktiválásáról, de mivel 
Magyarországra az érintett repülő-
terekről nem volt járat, tagállami fe-
lelős hatóságként semmilyen intéz-
kedést nem kellett hoznunk.

Magyar	auditorok	külföldön
Az imént a Légügyi Hivatal tapasz-
talatairól írtam, nem véletlenül, hi-
szen a hivatal szakemberei külföldön 
is dolgoznak. A bizottsági ellenőrzé-
sek végrehajtásához a már említett 
72/2010/EU rendelet 6. cikkelye 
alapján a tagállamok saját admi-
nisztrációjukból felajánlhatnak nem-
zeti ellenőröket, akiket a Bizottság 
egy általuk szervezett tanfolyamon 
kiképez és tanúsít, majd ezek után a 
nemzeti ellenőrök részt vehetnek a 
Bizottság által tartott ellenőrzések-
ben. Ilyen „felajánlott” nemzeti 
auditorként Magyarországon négy szak-
ember dolgozhat, ők egyébként a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium, az NKH 
Légügyi Hivatalának, továbbá a Repü-
lőtéri Rendőr Igazgatóság munkatársai.  
A repülés védelme kiemelt feladata vala-
mennyi államnak, s bár utazásaink során 
érezhetjük úgy, hogy a hatóságok 
„kekeckednek” velünk, érdemes a 
munkájukat az általam vázolt megköze-
lítésben, következésképpen nagyobb 
megértéssel is mérlegelni. Teszik a 
dolgukat legtöbbször a háttérben 
maradva, de minden helyzetben az 
utazóközönség, a repülés biztonsága 
érdekében. De a repülés védelmében 
közreműködő valamennyi szereplő-
nek tudatában kell lennie annak, 
hogy voltaképpen az ő munkájuk 
az, amely az utolsó benyomásokat 
hagyhatja egy Magyarországról 
távozó külföldiben. Hogy a ró-
lunk alkotott kép olyan kedvező 
maradjon, amilyen reményeim 
szerint magyarországi tartózko-
dása idején kialakult, ahhoz szük-
ség van a közreműködő szerveze-
tek felelősségteljes hozzáállására, 
a közös gondolkodásra és az 
együttműködésre.  

Győri Gyula 

A	kölyökgyilkosság	evolúciója

Azt a típusú kölyökgyilkosságot, ami-
kor egy emlőscsoport élére kerülő hím 
megöli az ott lévő kölyköket, sokáig be-
teges viselkedésnek tekintették a kuta-
tók. Az 1970-es évek közepén merült 
fel először, hogy a hímnek valójában 
komoly szaporodási előnye származik 
abból, ha az utód nélkül maradt nősté-
nyek újra fogamzóképesek lesznek, és ő 
termékenyítheti meg őket. Azóta több 
száz fajnál figyel-
tek meg hasonló 
viselkedést, kö-
zéjük tartoznak 
az egerek, orosz-
lánok, medvék, 
vízilovak, lovak, 
csimpánzok és 
gorillák. Néme-
lyiknél kifejezetten elterjedt: minden 
második medvepávián-kölyköt egy fel-
nőtt hím öl meg. A fajok rokonságát 
elemezve kiderült, hogy a viselkedés a 
160 millió éves emlősevolúció során 
többször és egymástól függetlenül je-
lent meg, olyan fajokban, amelyeknek 
közös jellegzetességeik vannak. Az 
egyik az, hogy nőstényeik az év bárme-
lyik szakaszában szülhetnek. Az évente 
csak meghatározott időszakban ivarzó 
nőstényeknél semmi értelme a mészár-
lásnak, hiszen utána úgyis meg kell 
várni az ivarzási időszakot.

További közös jellegzetesség, hogy a 
faj olyan csoportokban él, ahol a sza-
porodás csak kevés számú hím előjo-
ga. Ilyen esetekben azoknak a hí-
meknek lesz a legtöbb leszármazott-
juk, amelyek képesek hatalmat sze-
rezni egy soknőstényes csoportban. 
A hatalomnak ára is van. A hímnek si-
etnie kell, hiszen egy rátermettebb bár-
mikor letaszítja a trónjáról. Az új há-
remúrnak csak akkor van esélye saját 
utódokra, ha előbb likvidálja más apa 
kölykét. A leendő anyák természetesen 
megpróbálnak védekezni a gyilkossá-
gok ellen. Ennek leghatékonyabb 
módja az, hogy minél több hímmel 
párosodnak – kisebb az esély arra, 
hogy a hím öljön, ha a kölyök akár az 
övé is lehet. 

Kubinyi EniKő 

ÉT-ETOLÓGIA
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munkájának köszönhetően csatla-
koztunk az Euratom szövetséghez, 
ami összefogja az európai fúziós 
kutatásokat és ennek természetes 
tagjai lettünk az EU-ba lépés után. 
Kutatóink ma már teljes jogú tagjai 
a berendezéseket működtető közös-
ségeknek. Nagy megtiszteltetés, 
hogy idén a legújabb eredményein-
ket a legnagyobb európai fúziós 
plazmafizikai konferencián mutat-
hattam be.
– Milyen kutatásokat végeznek?
– Itthon a Wignerben különböző 
plazmadiagnosztikai eszközöket, op-
tikai megfigyelőrendszereket és 
gyors, intelligens kamerarendszere-
ket tervezünk, amiket üzemeltetünk 
is a külföldi helyszíneken. Egy új mé-
rési ötlet megszületésétől kezdve a 
tervezésen és technikai specifikáci-
ón keresztül a megvalósításig része-
sei, majd üzemeltetői vagyunk nagy 
kísérleti berendezések alrendszerei-
nek. Szerencsére erős mérnöki cso-
portunk van, ami lehetővé teszi, 
hogy a felmerülő műszaki problé-
mákat megoldjuk. Ezen az osztályon 
mindenki valamilyen nemzetközi 

együttműködés tagja. Én például az 
idén dolgoztam Kínában és Japán-
ban, illetve fő együttműködésem 
Angliában, egy Oxford melletti ku-
tatóintézetben van. Itt működik a je-
lenlegi legnagyobb fúziós kísérlet, a 
JET, illetve egy hasonlóan izgalmas, 
gömb alakú plazmakísérlet, egy 
úgynevezet szférikus tokamak, a 
MAST. A MAST-on építettünk egy 
akkoriban még unikális megfigye-
lőrendszert, amit sikeresen üzemel-
tettem az elmúlt években. Jelenleg 
éppen ezt építjük át a következő kí-
sérletsorozatra, ami majd 2015 végén 
indulhat.
– Sokan a magfúziót tartják a jövő 
első számú energiaforrásának. Már 
a 60-es években cikkeztek róla, de 
azóta sem jött össze. Miért? 
– Mi is gyakran halljuk azt a meg-
jegyzést, hogy a fúzió „mindig” 30 
év múlva fog működni. Ahhoz, 
hogy a magfúzió létrejöjjön, le kell 
győzni azt a taszítást, ami két pozi-
tív töltésű hidrogénatommag között 
van. A földi kísérletekben deutériu-
mot (azaz nehézhidrogént) és tríciu-
mot használunk, mert ez a fúziós fo-

– Önt mi vonzotta erre a területre? 
– Gyerekkoromban a csillagászat ér-
dekelt a legjobban, aztán a tatai Eöt-
vös Gimnázium természettudomá-
nyos csoportjába kerültem, ahol egy 
kiváló fizikatanár, Magyar Csabáné 
egyengette az utam. Asztrofizika 
szakirányon végeztem a fizikus sza-
kot az ELTE-n, ahonnan Dávid 
Gyula előadásaira emlékszem a leg-
szívesebben. Már a Wignerben ír-
tam a diplomamunkámat és később 
a doktorimat is, egy európai szinten 
is meghatározó kutató, Zoletnik 
Sándor témavezetésével. Ő ezekben 
az években fektette le egy magyar 
kísérleti plazmafizikai iskola alapja-
it, aminek ma mind tagjai vagyunk.  
– Mint egy EU-tagország intézete 
kerültek az ITER-be? 
– Igen, de már korábban is létezett 
magyarországi fúziós plazmafizikai 
kutatás, ami a rendszerváltás körüli 
turbulens időkben finanszírozási ne-
hézségek miatt megszakadt. Mégis 
az itt összegyűlt tapasztalat tette le-
hetővé, hogy egy kisebb csoport be 
tudott kapcsolódni az európai kuta-
tásokba. Zoletnik Sándor szervező 
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MAGYAR KUTATÁSOK 
A JÖVQ ENERGIAFORRÁSÁÉRT
Sokan	a	magfúziót	tartják	a	jövW	elsW	számú	ener-
giaforrásának.	 A	 tervek	 szerint	 2020	 körül,	
Franciaországban	készül	el	az	elsW	kísérleti	fúziós	
reaktor,	 az	 ITER,	 amivel	 lehet	 tesztelni	 a	 fúziós	
energiatermelés	 teljes	 technológiáját.	 Több	
magyar	szakember	vesz	részt	a	világmérete	prog-
ramban,	és	nem	csak	elméleti	kutatásokat	végez-
nek,	hanem	kísérletekben	is	részt	vesznek.	Köztük	
van	Dunai	Dániel,	az	MTA	Wigner	Fizikai	Központ	
munkatársa,	akivel	a	részletekrWl	beszélgettünk.
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dezést is. Az egyik kutatási témánk 
ennek az anyagvesztésnek a kísérleti 
feltárása, megértése és a jövőben az 
esetleges minimalizálása. 

A „mi” flerjeink annyiban mások, 
hogy mivel a tokamak plazmafizi-
kai időskálák rendkívül rövidek, az 
ELM-ek a másodperc ezredrésze 
alatt elenyésznek. Olyan nagy érzé-
kenységű kamerákat építettünk, 
amiknek az időfelbontása egy milli-
omod másodperc. Csak így látha-
tunk bele a gyors folyamatok, ELM-
ek, plazma instabilitások és más „za-
varó” folyamatok fejlődésébe. Ennél 
a felbontásnál olyan új, eddig isme-
retlen részleteket és jelenségeket lát-
tunk, amiket mások, másutt még 
nem. Ezek a megfigyelések adják, 
hogy az alapot, hogy a jelenségek 
mögötti fizikát is megérthessük.
– A fúziós energia lesz a jövő ener-
giaforrása?
– Az alapvető előnyök, mint példá-
ul, hogy ez az erőműtípus nem ter-
mel üvegházgázokat és hosszútávon 
kezelendő sugárzó hulladékot, illet-
ve hogy gyakorlatilag végtelen 
üzemanyagforrás áll a rendelkezé-
sünkre, alkalmassá tennék erre. 
Gyakran elmondjuk, hogy a fúziót 
nem a megújuló energiaforrások el-
lenében fejlesztjük. Azt gondolom, 
hogy a jövőben is egy energiamix 
lesz az, amit az emberiség használni 
fog. De ahhoz, hogy ipari civilizáci-
óban létezzünk, és tekintetbe véve, 
hogy a jövőben 7-10 milliárd, egyre 
többet fogyasztó ember igényeit kell 
majd kiszolgálni, szükséges lesz egy 
stabil alaperőmű-rendszerre. Erre a 
fúziós erőmű tökéletesen megfelelne.

TRUPKA ZOLTÁN

Az ITER világösszefogásban 
készül az Európai Unió, USA, 
Japán, Kína, Dél-Korea, Orosz-
ország és India részvételével. 
Építését 2020 környékén fogják 
befejezni Dél-Franciaországban. 
Ezt a berendezést még nem 
elektromos áram termelésre épí-
tik. Fő célja az, hogy minden 
olyan technológiát tesztelni le-
hessen, amit a később az „igazi” 
erőműben használnak, de a vá-
rakozás szerint így is tízszer any-
nyi fúziós energiát termel, mint 
amennyit a működéséhez fel-
használ. Az Európai Unió nem-
régiben újjászervezte a közös fú-
ziós kutatási programját és kimon-
dott cél lett, hogy 2050-re hálózaton 
elérhető villamosenergiát kell ter-
melni EU-n belüli fúziós reaktorral. 
– Tehát „csak” technikai, technoló-
gia akadályok vannak?
– Sajnos nem ilyen egyszerű a hely-
zet. A plazmában mindenféle, ma 
még nem minden részletében ismert 
instabilitás is keletkezhet. A Napról 
készült felvételeken flereknek neve-
zett kitöréseket láthatunk, amik hő- 
és anyagkidobódással is járnak, de 
ezek csillagunk óriási méretéhez és 
tömegéhez képest elenyészőek. Ha-
sonló folyamatok játszódnak kicsi-
ben egy tokamak szélplazmában is, 
amiket ELM-nek hívunk. A fő 
probléma az, hogy az okozott anyag 
és hőveszteség csökkenti a fúziós 
energiatermelés hatékonyságát és 
extrém esetben károsíthatja a beren-

lyamat indul be a legalacsonyabb hő-
mérsékleten. De a gázkeverékünket 
még így is fel kell melegíteni 100-
150 millió fokra. Ezt a forró anyagot 
egyrészt össze kell tartani, másrészt 
el kell érni, hogy ne érintkezzen 
semmivel. Erre a mágneses tér alkal-
mas, melyben a plazma töltött ré-
szecskéi csak az erővonalak mentén 
tudnak mozogni. Ha meghajlítjuk a 
mágneses erővonalakat, a forró 
anyagot be tudjuk zárni egy zárt fe-
lületű tóruszba. Sajnos önmagában 
ez sem elegendő, mert ennek az új 
anyagnak mindenféle instabilitásai 
vannak. A tokamak megvalósítás-
hoz először meg kell értenünk a 
plazma viselkedését zárt mágneses 
rendszerben. 

Az ITER (magyarul Nemzetközi 
Kísérleti Termonukleáris Reaktor) 
belsejében 5 Tesla erősségű a mágne-
ses tér, ami nagyságrendileg akkora, 
mint az MRI-kben van, csak ott ki-
csiben, itt meg ezer köbméternyi 
térfogatban. A fúzió során egy deu-
tériumból és egy tríciumból létrejön 
egy hélium-atommag és egy neut-
ron. Ez a neutron fel fogja aktiválni 
berendezést és roncsolni fogja a 
plazmához közeli részeit. Tehát 
olyan szerkezeti anyagokat kell ta-
lálni, amik bírják a neutronsugár-
zást és a fellépő hőterhelést, illetve 
minél hamarabb újrafelhasználha-
tóak. Ez anyagtechnológiai, anyag-
fizikai probléma is, amihez 50-60 
évvel ezelőtt még nem volt elég tu-
dás és tapasztalat.
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A
mikor a New Horizons 2006-ban útnak indult a 
Plútóhoz, akkor azt még Naprendszerünk bolygói 
közé számították. Ma már törpebolygóként tart-

juk számon – de ez nem változtat azon a tényen, hogy 
eddig még nem járt a közelében ember alkotta szerke-
zet. A New Horizons viszont már egészen közel van 
hozzá – jövőre meg is érkezik, aztán elhagyja a Plútót, és 
új égitestet vesz célba.

Nem sok űrszonda jutott még ilyen messzire. Ah-
hoz, hogy ide elérjen, a Jupiter mellett kellett lendüle-
tet vennie. Eközben gyönyörű képeket az óriásboly-
góról és holdjairól. Ezek azonban csak „mellékter-
méknek” tekinthetők a szonda fő küldetéséhez, vagy-
is ahhoz a tudományos célhoz képest, hogy minél 

többet tudjunk meg általa a Naprendszer pere-
mén keringő égitestekről, vagyis a Plútóról, 
holdjáról, a Charonról, illetve a Kuiper-övről. A 
Kuiper-öv a Naprendszer 4,6 milliárd évvel ez-
előtti kialakulásának folyamatából visszama-
radt, jeges objektumokból álló törmelékfelhő. 
Bár létezését egy cikkben már 1951-ben megjö-
vendölte a későbbi névadó, Gerard Kuiper, az 
1990-es évek elejéig egyetlen tagját sem sikerült 
azonosítani. Az utóbbi két évtizedben azonban a 
régió ismert objektumainak száma már az ezret 
is meghaladja, és valószínűleg ennél sokkal több 
is van belőlük.

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

A New Horizons műszereivel feltérképezi majd a Plú-
tó, és az 1978-ban felfedezett, a törpebolygóhoz képest 
igen nagy méretű hold, az 1200 km átmérőjű Charon 
felszíni kémiai összetételét, hőmérsékletét, fényképeket 
készít az égitestekről – eddig nem sokat tudunk a felszí-
nükről, így ezek az adatok kulcsfontosságúak lehetnek. 
Megvizsgálják a Plútó (és, ha van, a Charon) légkörét is. 
A kutatók újabb holdak felfedezését is a lehetőségek kö-
zött tartják számon, hiszen 2005-ben és 2011-ben négy 
újabb, apró, néhányszor tíz kilométeres átmérőjű holdat 
is találtak, a Nixet, a Hydrát, a Kerberost és a Styxet.

Indulásakor a szondának még nem volt célpontja a tör-
pebolygón túl. Ellenben mindenki meg volt győződve 
róla, hogy csak idő kérdése, és felbukkan egy új Kuiper-

övbeli égitest (KBO), 
amelyet elérhet a rendel-
kezésre álló üzemanya-
gával. Az évek azonban 
teltek és teltek, de a vá-
gyott KBO-t csak nem 
sikerült felfedezni. Az 
viszont kiderült, hogy a 
kutatók a kétezres évek-
ben pontatlanul becsül-
ték meg a Neptunuszon 
túli égitestek eloszlását: 
sokkal kevesebb kismé-
retű KBO kering arrafe-
lé, mint eredetileg felté-
telezték.

A New Horizons utol-
só lehetősége idén nyá-
ron jött el. Az űrszondá-
nak nincs túl sok üzem-
anyaga, ezért nagyban a 
Plútónál végzett hinta-
manőveren múlik, mer-
re is halad majd tovább. 
A pályáját tehát még a 
Plútó megközelítése előtt 
meg kell tervezni, hogy 
jövő nyáron úgy halad-
hasson el a törpebolygó 
mellett, hogy az a meg-
felelő irányba csúzlizza 
tovább. A kutatók végső 
fegyverként a Hubble-

A	Hubble-ertávcsW	segítségével	az	utolsó	pillanatban	sikerült	azonosítani	egy	kismérete	égitestet,	amelyet	
felkereshet	az	erszonda,	miután	elrepült	a	Plútó	mellett.	A	megközelítésére	2019.	januárjában	kerül	sor.

VÉGRE MEGVAN A NEW 
HORIZONS MÁSODIK CÉLPONTJA!

Két felvétel a Hubble-_rteleszkóppal végzett elQzetes 
felmérésbQl, ami olyan objektumok azonosítását célozza  
a Kuiper-övben, melyek célpontjai lehetnek a New Horizons 
_rszondának, miután a Plútó rendszerén átrepülve  
elvégezte elsQdleges feladatát. 
(NASA, ESA, SWRI, JHU/APL, AND THE NEW HORIZONS KBO SEARCH TEAM)

A Jupiter felhQi a New Horizons felvételén
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űrtávcsövet vetették be. Júniusban a 
Hubble 40 keringésnyi időt töltött a 
kijelölt égterület megfigyelésével, 
majd a New Horizons csapata még 
sokkal több, 160 keringésnyi távcső-
időt kapott júliusban – ez 6%-a 
Hubble teljes évi megfigyeléseinek. 
Ha ez a keresés sem járt volna siker-
rel, lemondhattunk volna a közeli 
vizsgálatokról.

Szerencsére nem így történt. A teljes 
felmérés öt lehetséges célpontot ered-
ményezett. Ebből kettőt később elve-
tettek, a maradék három közül egy vi-
szont 100%-ig biztosan, a másik ket-
tő pedig potenciálisan elérhető a 
New Horizons számára. Az égites-
teknek egyelőre nincs semmilyen hi-
vatalos azonosítójuk, így egyelőre 
jobb híján PT1, PT2 és PT3-ként 
(Potential Target, azaz lehetséges cél-
pont) hivatkoznak rájuk. Érdekesség, 
hogy a PT1-et a júniusi rövid prog-
ram észleléseiből sikerült azonosítani.

Az égitestet azóta többször is észlelte 
a Hubble, és sikerült kellő pontosság-
gal meghatározni a pályáját. Kiderült, 
hogy a PT1 olyan jó helyen található, hogy a New 
Horizonsnak mindössze az üzemanyaga egyharmadá-
ra lesz szüksége, hogy becélozza. A végső pályakorrek-
ciót csak 2015. november-decemberben fogják elvé-
gezni, ekkor dől el majd az is, pontosan milyen közel 
repül el az űrszonda az égitest mellett 2019 januárjá-
ban. Tekintve, hogy az égitest meglehetősen kicsi, mi-
nél közelebb repül hozzá a New Horizons, annál jobb, 
de csak annyira szabad szorosnak lennie, hogy a kame-
rák végig követni tudják.

Mit is tudunk eddig a PT1-ről? A mérete 30-45 km 
közötti lehet, tehát átmenetet képez a nagy KBO-k, 
mint a Plútó és Charon és a csak néhány km-es üstökö-
sök, mint a most vizsgált 67P, vagy a korábban meglá-
togatott Tempel-1 és Wild-2 között. A pályája nincs 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018
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3:2 rezonanciában a Neptunusszal, 
mint a Plútónak, vagyis nem 
plutínó, hanem klasszikus Kuiper-
övi égitest. Ez alapján feltételezhető, 
hogy a PT1 pályáját sosem lökdöste 
semmilyen nagyobb égitest, és min-
dig is ebben a távolságban keringett, 
kb. 43 Csillagászati Egységre a Nap-
tól. Ha így van, akkor az összetétele 
nagyon ősi lehet, talán a Naprend-
szer keletkezésének ideje óta válto-
zatlan szerkezettel.

Ugyanakkor a kis mérete alapján 
az is elképzelhető, hogy nem egy 
önállóan született égitesttel, hanem 
csak egy ütközés során letört szi-
lánkkal van dolgunk. Ez esetben a 
szerkezete már nem lehet teljesen 
ősi, hiszen a becsapódás hője átala-
kíthatta legalább egy részét. Akár-
hogy is, ami szinte biztos: a PT1 na-
gyon-nagyon máshogy fog kinézni, 
mint a Plútó-Charon kettős, vagy 
bármelyik, eddig meglátogatott, 
hasonló méretű égitest. De 2019 ele-
jéig várnunk kell, hogy megtudjuk.

MOLNÁR LÁSZLÓ

A PT1 mérete a Plútóhoz és a 67P üstököshöz képest. 
FORRÁS: NASA / JHUAPL / SWRI.

Fantáziarajz az _rszondáról

A GanymedesrQl, a Jupiter holdjáról is 
készített képeket a szonda
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vagy a gyermek felügyeletével meg-
bízott személy felelőssége: hanyagsá-
ga vagy a helyzet rosszul értelmezése.

A szülői gondosság hiánya büntetőjo-
gi értelemben gondatlanság, mely-
nek két kategóriája ismert. Tudatos 
gondatlanság (luxuria): a szülő számá-
ra előre látható a magatartása nega-

tív következménye vagy 
annak lehetősége, de 
könnyelműen bízik an-
nak elmaradásában. (Pél-
da: a kedélyes kerti gril-
lezés során több felnőtt 
jelenlétében a gyermek a 
forró grillsütőt magára 
borítja.) Hanyag gondat-
lanság (negligentia): a 
szülő nem látja előre ma-
gatartása lehetséges kö-
vetkezményeit, mert el-
mulasztotta a „tőle el-
várható” figyelmet vagy 
körültekintést. (Példa: a 
járni tanuló gyermek az 
asztalterítőbe kapasz-
kodva magára rántja a 
forró ételt.)

Többször felvethető a 
2012. évi C. törvény  (a 
Büntető Törvénykönyv) 
szerinti kiskorú gondatlan 
veszélyeztetése, ami egy-
től öt évig terjedő sza-
badságvesztéssel bünte-
tendő. Ehhez képest a 

szülők egyértelműnek látszó gon-
datlanság esetén is balesetről beszél-
nek, és fel vannak háborodva a fele-
lősség fölvetésekor.

A washingtoni Children’s National 
Medical Center által közölt adatok 
megrendítőek (Safe Kids Worlwide 
2014): 2008-ban mintegy 61 400 
gyermek halt meg világszerte tűz és 
égés következtében, Az USA-ban 
2011-ben 325 (19 év alatti) gyermek 
halt meg égés következtében, 2012-
ben pedig 132 453 (19 év alatti) égett 
gyermeket kezeltek sürgősségi ellátás 
keretében. Az otthoni égési sérülések 
legnagyobb része forrázás, a balesetek 
jelentős része az ételkészítéshez és 
-fogyasztáshoz kapcsolódik.

Angol családok körében végzett, 
17 588 gyermekre kiterjedő vizsgálat 
eredményei azt mutatják, hogy a 
mozaik- és egyszülős (atipikus) csalá-
dokban élő kisgyermekek körében 
nagyobb valószínűséggel fordulnak 
elő baleseti sérülések, mint a termé-

ÉGÉSI VESZÉLYEK ÉS 
SZÜLVI	FELELVSSÉG

A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a balesetek többségét a 
szülői felelőtlenség okozza. 

Hangsúlyozni kell, hogy a gyermek 
soha nem hibás, soha nem felelős a 
történtekért. Ha véletlenszerűnek 
tekintjük is ezeket a baleseteket, 
igen gyakran kimutatható a szülő 

EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Az égésbetegség nem a megszokott gyerekbetegségek egyike. A kiváltó ok nem vírus vagy bakté-

rium,	nem	tartozik	a	védWoltással	megelWzhetW	kórképek	közé.	Gyakran	a	gyógyulási	folyamat	sem	
egyszere,	hosszú	ideig	eltart,	sok	fájdalommal	jár,	sokkal	többel,	mint	a	gyermekbetegségek	többsé-
ge.	Az	égésbetegségen	nem	lehet	átesni,	mint	egy	kanyarón.	Az	égéssérülés	–	a	kisebb	is	–	annyi,	a	
gyermek	által	elszenvedett	fájdalommal	és	a	szülW	számára	folyamatos	lelkiismeret	furdalással	jár,	
aminek	következtében	végérvényesen	megváltozhat	a	család	élete.	Ebben	a	betegségben	túl	sok	a	
fájdalom	és	a	szenvedés,	amit	a	gyereknek	és	vele	együtt	a	szülWnek	is	át	kell	élni,	ezért	kell	beszélni	

sokat	és	sokszor	az	égési	sérülések	megelWzésének	lehetséges	módjairól.
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zikális problémák (fájdalom, reme-
gés, nyugtalanság, izomgörcsök, 
pulzusszám-növekedés, fejfájás, szé-
dülés, verejtékezés, hideg kéz/láb, 
szapora légzés), a viselkedési nehéz-
ségek (ingerültség, dühroham, in-
gerlékenység, tehetetlenség, elszige-

telődés, a szülőktől való elválás 
nehézségei, elalvási nehézsé-
gek, rémálmok) és az emocio-
nális nehézségek (félelem vagy 
rettegés érzése, túlzott aggo-
dalom, szomorúság, szoron-
gás). A sérült gyermek gyak-
ran újraálmodja a vele történ-
teket, újraéli a fájdalmait. Le-
hetséges pszichés válasz a 
hárítás. Hárít mindent, ami 
emlékezteti az égési esemény-
re. Demonstrálhat az emocio-
nális válaszok hiányával, ká-

bultnak tűnhet, mint akinek nincs 
tudomása az aktuális környezetéről. 
A gyermek viszonya, kapcsolata 
megváltozik a környezetével és álta-
lában máshogy látja önmagát, csa-
ládját, társait, az egész világot.

Mivel a gyermekek égési sérülései 
túlnyomórészt otthon történnek, 
ennek felismerése azt sugallja, hogy 
a lesújtó balesetek döntő többsége 
elkerülhető megelőzéssel, ami 
szinte az egyetlen megvalósítható 
stratégia. 

A prevenció leghatásosabb eszköze 
a gyermek fizikai, szociális és men-
tális környezetének megváltoztatása 
oly módon, hogy radikálisan csök-

szetes szülőkkel együtt élőknél (tipi-
kus család). A jellegzetes körülmé-
nyek, melyek inkább jellemzők az ati-
pikus családokra: gyakori költözés, az 
anya fiatal kora, a gyermekkel való 
törődés érzékelhető gyengesége.

A WHO (World Health Organi-
zation) 2004-ben tette közzé 
annak a vizsgálatnak az 
eredményeit, amelyben az 
országok gazdasági helyzeté-
nek tükrében WHO régiók 
szerint vizsgálta a tűzzel kap-
csolatos égésekre vonatkozó 
gyermekhalálozási ada tok 
alakulását. Eszerint 2004-
ben 96 000 (20 év alatti) gyer-
mek lett végzetes égési sérülés 
áldozta. A halálozási arány az 
alacsony és közepes GDP-vel 
rendelkező országokban 11-szer 
magasabb, mint a magas GDP-jű or-
szágokban (4,3 kontra 0,4 fő 
100 000 lakosra vetítve). Legtöbb a 
haláleset a világ szegényebb régiói-
ban, főleg Afrikában és Dél-kelet 
Ázsiában, valamint a szegényebb 
mediterrán országokban. A csecse-
mők halálozási aránya a legmaga-
sabb, míg legalacsonyabb a 10-14 
éves korosztályé, de ismét tetőzik a 
15-19 éves korosztályban.

Míg az égéssel kapcsolatos halál-
esetek többségét a tűz okozza, a 
túlélők körében a forrázás és a 
kontakt égés a legjelentősebb koc-
kázati tényező. Hajlamosító ténye-
ző a család alacsony műveltségi 
színvonala, a túlzsúfolt lakásokban 
vagy ren de zet len területeken való 
életvitel, a gyermekek gondos fel-
ügyeletének elhanyagolása, égési 
történetek a testvérek között, az 
építési törvények és szabályok hiá-
nya vagy be nem tartása (pl. mene-
külési lehetőség és füstérzékelő 
hiánya, éghető ruházat hordása).

A gyermekeket fenyegető leggya-
koribb égésfajták a forrázás (legin-
kább a forró kávé vagy egyéb italok, 
illetve ételek vagy forró fürdetővíz 
okozta sérülések) és a napsugárzás 
okozta leégés. Nem ritka a gőzzel 
működő párásító vagy inhalálás mi-
atti légúti égés, a nyílt láng és szik-
rák (tűzijáték, csillagszóró) kiváltot-
ta sérülés, valamint a forró tárgyak 
megérintése vagy azokra történő rá-

lépés. Előfordulnak autóban felfor-
rósodott gyermekülés és biztonsági 
öv, zárlatos villamos berendezések, 
csupasz vezetékek, konnektorok 
okozta sé rü lé sek. A veszélyes vegy-
szerek fröccsenése, esetleg megivása 
kémiai égést okoz.

Az égési sérülés megtapasztalása és 
a naponta történő kötözések, későb-
bi rekonstrukciós műtétek, a fájdal-
mas rehabilitáció (hiszen a képződő 
húzóhegeket kimozgatni komoly 
fájdalommal jár), a megváltozott 
testkép és énkép elviselése trau ma ti-
zál ja a gyermekeket és a kamaszo-
kat. A sérülésre és az azt követő ke-
zelésre adott pszichológiai válasz 
még bonyolultabb képet ad, ha a sé-
rülés esetleg szándékos, bántalmazás 
következménye vagy súlyos gondat-
lanságból fakadt.

A lelki trauma leggyakoribb szimp-
tómái a kognitív nehézségek (felej-
tés, koncentrációs nehézségek), a fi-



1554   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/49

 				EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉGEGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?

kenjen a balesetek előfordulásának 
valószínűsége. A gyermek kielégítő 
felügyelete természetesen a leghatá-
sosabb eszköze bármilyen baleset el-
kerülésének. Kutatások bizonyítják, 
hogy a gyermekek 18%-a egyedül 
volt a baleset bekövetkeztekor.

A fő baleseti színhely a konyha, a 
szobában a hagyományos kályha és 
kandalló, a fürdőszoba, és nem utol-
só sorban a kert, a piknikezés (sza-
lonnasütés, bográcsozás, grillezés) 
szokásos helyszíne. A családok napi 
életvezetésének színterei ezek, de a 
baleset szempontjából magasabb a 
kockázat azokban az otthonokban, 
ahol nincs központi fűtés és vízmele-
gítő (boiler), valamint ahol a főzés-
hez, mosogatáshoz, mosáshoz, tisz-
tálkodáshoz szükséges vizet nyílt tű-
zön melegítik, gyakran rendszerint 
abban a helyiségben, ahol az egész 
család tartózkodik. Bizonyos mun-
kavégzések (pl. hegesztés, disznóvá-
gás és elektromos szerelések) szintén 
veszélyesek.

A jogalkotás szintjén meg kell terem-
teni a szabályozás és az oktatás feltét-
eleit. A szabályozás által érintett főbb 
területek a gyermekbiztos tűzgyújtó 
eszközök, a háztartási meleg csapvíz 
hőmérséklete, a füstérzékelők, a védő-
földelés és a tűzoltó eszközök kötelező 
alkalmazása.

Az aktív prevenció leghatásosabb esz-
köztárát a felvilágosítás, oktatás, begyako-
roltatás szolgáltatja. Gyakorlatokkal 
egybekötött oktatást kell végezni az 
óvodákban, iskolákban, bentlakásos in-
tézményekben szakemberek (orvos, 
ápoló, mentő, tűzoltó) közreműködésé-
vel. Külön kell oktatni a szülőket és 
mindazokat, akik a gyermekek fel-
ügyeletét ellátják (bébiszitter). A szülők, 
felügyelők oktatása a legfontosabb té-
nyező. Tudatosítani kell a gyermekne-
veléssel járó kötelességeket, segítséget 
kell nyújtani a helyes út megtalálásában 
a túlzott, beteges aggodalom és a ve-
szélyes lazaság, a felelőtlenség szélsősé-
gei között. Az oktatást gyakorlatokkal, 
bemutatókkal és megrázó esettanulmá-
nyokkal érdemes nyomatékosítani.

Meg kell tanítani a szülőket az 
otthoni passzív prevenció minél 
több módszerére, amelyek többsége 
semmilyen költséges beruházást 
nem igényel. A teljesség igénye 

nélkül néhány egyszerű és hatásos 
intézkedés: az otthoni veszélyforrá-
sok feltárása, a gyermekek oktatása 
a legkisebb kortól kezdve, a gyer-
mekek biztonságos elhelyezése 
(vagy ha ez nem megoldható, akkor 
kizárása) a konyhában az előkészítés 
és főzés idejére, a lógó elektromos 
vezetékek ki kü sz öb ö lé se, az edé-
nyek fülének befelé fordítása, a 
tűzhely hátsó égőinek használata, 
asztalterítők és egyéb lerántható 
borítók használatának mellőzése, a 
gyermekek felügyelete fürdés és 
piknikezés közben, a forró folyadé-
kok gondos használata és tárolása, a 
maró, éghető és egyéb veszélyes fo-
lyadékok elzárt tárolása, a tűzgyúj-
tó eszközök elzárt helyen tartása.

A gyermek természeténél fogva 
kíváncsi. Amint mozogni tud, fel 
akarja fedezni a környezetét és ját-
szani akar az új tárgyakkal. Ez a ter-

mészetes tanulási folya-
mat azt is jelenti, hogy 
kapcsolatba kerülhet 
olyan tárgyakkal, ame-
lyek égési sérülést 
okozhatnak. A forrá-
zás, a tűzzel való játék 
vagy forró tárgyak 
érintése olyan égési sé-
rülést okozhat, ami in-
tenzív fájdalommal és 
hosszantartó következ-
ményekkel jár. Ez szen-
vedést okoz nemcsak a 

gyermeknek, hanem az egész csa-
ládnak és a tágabban értelmezett kö-
zösségnek. Mindannyiunk érdeke, 
hogy gyermekeinket és környezetü-
ket megkíméljük ezektől az elkerül-
hető szenvedésektől.

Mindezt jól ismerik azok a szak-
emberek, akik életüket a gyermekek 
gyógyítására tették fel. A Magyar-
országi Református Egyház Bethes-
da Gyermekkórházában működik 
2002-től az Égéssérült Gyermekeket 
Gyógyító Országos Központ, mely az 
ország legkorszerűbb, égett gyerme-
kek ellátására specializálódott cent-
ruma. A központ szakmai vezetője 
2006-ig Csorba Éva volt, aki a ma-
gyar égés- és plasztikai sebészet ki-
emelkedő alakja: az osztályt európai 
színvonalú, az égett gyermekek 
szervezett ellátását biztosító országos 
központtá szervezte. 

MOLNÁR GABRIELLA
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A banki szolgáltatásokat végzők 
száma hazánkban igen széles: 
mintegy 40 bank és több mint 

120 szövetkezeti formában működő hi-
telintézet szolgálja az ügyfeleket közel 
1200 bankfiókban és 1700 takarékszö-
vetkezeti egységben. A piacgazdaság-
ban szokásos módon a bankok, taka-
rékszövetkezetek műkö-
désük során nyereségre tö-
rekednek, amit fejlesztésre, 
új pénzügyi szolgáltatások 
bevezetésére és a meglévők 
bővítésre költenek, hogy 
még több ügyfelet szerez-
zenek, vagy osztalékot fi-
zetnek a tulajdonosok 
döntése alapján.

Van egy sajátos szempont 
is a bankok működésével 
kapcsolatban. Legalábbis a 
legnagyobbak részei a tő-
kepiacnak is vagy közvet-
lenül (pl. az OTP vagy az 
FHB), vagy anyabankjuk 
révén (CIB, UniCredit, Ers-
te, stb.). Így a tőkepiac 
szempontjából egyáltalán 
nem mindegy, hogy a leg-
nagyobb bankok tevé-
kenysége mennyire nyereséges, illetve a 
nyereségesség hosszabb távon fenntart-
ható-e. Részvényeiket ugyanis a hazai 
és a nemzetközi tőzsdéken jegyzik és 
forgalmazzák. Fontos hozzátenni eh-
hez, hogy a tőzsdén szereplő bankok 
részvényeit nagy előszeretettel vásárol-
ják a magánbefektetőkön kívül azok a 
befektetési alapok, nyugdíjalapok, 
nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, 
biztosítóintézetek, amelyek a magán-
személyek, vállalkozások és intézmé-
nyek, azaz a befektetők elsősorban 
hosszú távú megtakarításait kezelik. A 
befektetők pedig azt szeretik, ha e 

megtakarítások fialnak, befektetett tő-
kéjük nemcsak nominálisan, hanem az 
inflációhoz mérve, reálértékben is fo-
lyamatosan növekszik.  

Az sem elhanyagolható, hogy a bank-
szektorban talán a többi ágazathoz ké-
pest szorosabb összefüggés van a nyere-
ség termelése és a dolgozók jövedelme 

között: a sikeres üzleti év eredményéből 
az alkalmazott is részesedik az eredmé-
nyekhez történő hozzájárulása arányá-
ban. Emiatt és azért is, mert pénzről, 
értékről, kockázatról, hitelezésről, 
megtakarításról, befektetésről van szó, 
az alkalmazottak jobban odafigyelnek 
ügyfeleikre és azok ügyleteire.              

Nyereség, kockázat, 
feltételrendszer

A piac és a versenytársak feltételrend-
szerén túl, nagyon leegyszerűsítve egy 
vállalkozás, így a bank nyereségessége 
is a költségektől és a bevételek nagysá-

gától függ. Bankok tekintetében eh-
hez hozzá kell még tenni, hogy bevé-
teli oldalon nem szabad megfeledkezni 
azokról az üzleti kockázatokról, ame-
lyek elsősorban az aktív tevékenység-
ből (ilyen a hitelezés) vagy az üzleti mű-
ködés sajátosságaiból (tőkepiaci, árupiaci 
mozgások, árfolyamok változása) követ-

keznek, mert ezek ronthat-
ják a jövedelmezőséget. 

Ez utóbbiakat, a piaciakat 
nevezhetjük külső tényezők-
nek is. Ezek adott esetben 
olyan negatív, nyereségrontó 
hatásokkal is járhatnak, ame-
lyek függetlenek a bank mű-
ködésétől és a bank nem is 
szereti az ilyeneket veszteség-
ként elszenvedni és könyvei-
ben látni. De nem csak a 
bankok vannak így a külső 
tényezők nyereségrontó ha-
tásával: például az utazási iro-
dák is feltételül szabják, hogy 
az előre meghatározott kül-
földi utazás díja vagy a befi-
zetett előleg egy adott Ft/eu-
ro árfolyamon érvényes, a 
kedvezőtlen árfolyammoz-
gás hatását viselje az ügyfél. 

Ilyen az is, amikor a biztosítóintézet az 
árvíz vagy földrengés okozta károkat 
kizárja a kockázatviselésből, sőt akkor 
sem fizetnek, ha az ügyfél nem tett meg 
minden elvárható intézkedést vagyon-
tárgya védelme érdekében. Általában 
megállapíthatjuk, hogy ugyan szokás 
beszélni a külső negatív hatások ügyfél 
és szolgáltató közötti megosztásáról, de 
végső soron a fogyasztó fizeti meg köz-
vetlenül, vagy áttételesen, más szolgálta-
tások áraiba csomagolva. 

A kockázat más értelemben költség-
ként is felfogható, ezért egyáltalán nem 
mindegy, hogy egy szolgáltató – így a 

R ÖV I D  É S  H O S S Z Ú  T Á V Ú  P É N Z Ü G Y I  E S Z KÖ Z Ö K

A PIACGAZDASÁG RÉSZE 
Piacgazdaságban élünk, pénztárcánkhoz mérve az árukat és szolgáltatásokat szabadon vásároljuk, 

a	mi	döntésünk,	hogy	kitWl,	milyen	áron,	milyen	feltételekkel.	És	mivel	egy-egy	terméket,	szolgálta-
tást	(igen	kevés	kivételtWl	eltekintve)	nem	csak	egy	termelW,	szolgáltató	nyújt,	össze	tudjuk	hasonlí-
tani,	melyik	felel	meg	legjobban	igényünknek.	Aztán	dönthetünk	arról,	hogy	maradunk-e	a	kiválasz-

tott	szolgáltatónál	vagy	változtatunk.	

Londoni bank, 1900
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hető, 2013-ban például összesen 4692 
esetben kértek segítséget a pénzügyi 
szektor ügyfelei. Ha józanul körülné-
zünk a közéletben és a gazdaságban, 
talán a bankszektor az egyetlen olyan 
terület, amely a legtöbb és legösszetet-
tebb feltétel- és kapcsolatrendszer kö-
zepette működik. És e feltételrend-
szert gyakorta még a politikai széljárás 
is színesíti.             

Ön dönt
Ha túrázni indulunk, a zsemle mellé né-
ha bekerül a sertésmájkrémkonzerv is a 
hátizsákunkba. Azt gondolnánk, hogy 
májat kenünk zsemlénkre konzervünk 
neve alapján, de ha megnézzük a doboz-
ra írt összetevőket, szinte sírva faka-
dunk, mert a máj mindössze 25%-nyi, a 
krém háromnegyede ipari szalonnából, 
sértésfejhúsból, sertésbőrkéből, búza-, 
szójalisztből, ízesítőanyagokból áll. De 
olyan sajtot is árulnak a boltokban, amely 
nem is látott tehenet. Egy lakásbiztosítás 
vagy akár a hosszú távú öngondoskodá-
sunkat segítő nyugdíjpénztár kiválasztá-
sa és eldöntése viszont jóval összetettebb, 
mint a sajtvásárlás. A banki alapszolgál-
tatások, továbbá a hitelfelvétellel vagy 
éppen megtakarításaink kezelésével 
kapcsolatos döntések jóval több pénz-
ügyi alapismeretet, jártasságot, tájéko-
zottságot követelnek meg az ügyféltől. 
Ha józanul tekintünk a banki termé-
kekre, szolgáltatásokra, feltételrendsze-
reikre és a korlátozásokra, kizárásokra is, 
észrevehetjük, hogy ezek az átlagos fo-
gyasztó számára készültek. Azok számá-
ra, akik ésszerűen, körültekintően képe-
sek megérteni a hirdetményekben és a 
szerződésekben foglaltakat. 

Sőt, azt is, hogy ha a kezdeti, induló 
gazdasági, pénzpiaci körülményekhez 
képest változás áll be a későbbiekben 
(pl: éven túli hitel, devizában felvett hitel, 
változó kamatozású betét, devizában tartott 
megtakarítás, részvényvásárlás, befektetési 
alapban fialtatott megtakarítás), akkor 
meg tudja ítélni, hogy milyen irányban 
és milyen mértékben fog elmozdulni az 
általa választott pénzügyi termék felté-
telrendszere, azaz a változások az ügy-
fél javára vagy terhére történnek-e. Azt 
mondhatjuk, hogy egy átlagosan intel-
ligens ügyfél képes ezeket megérteni és 
fel tudja mérni az általa választott pénz-
ügyi szolgáltatás kockázatait. 

Sajnálatos módon mégis sokan vág-
nak bele és kérnek olyan pénzügyi szol-
gáltatásokat, amelyek kockázatait nem 

bankok is  –  hogyan és milyen eszkö-
zökkel próbálják meg ezeket a kockáza-
tokat kivédeni, megosztani vagy átterel-
ni a megbízóra, az ügyfélre. Elég csak 
megnézni egy bank honlapját vagy be-
menni egy bankfiókba és áttekinteni 
azokat a dokumentumokat, amelyek a 
bank és az ügyfél kapcsolatát hivatot-
tak szabályozni. A teljesség igénye nél-
kül a következők a legáltalánosabb, a 
banki szolgáltatásokra vonatkozó sza-
bályok: üzletszabályzat, általános szer-
ződési feltételek, kondíciós listák, bank-
számlák, számlacsomagok és bankkár-
tyák feltételei, hitelek és kölcsönök és 
az ezekkel kapcsolatos szabályok, fede-
zetek és szerződésfajták, banki óra-
rend, kamattájékoztatók, ügyfél-tájé-
koztatók, termékleírások. Ha az összes 
ilyen írott anyagot el akarnánk lelkiis-
meretesen olvasni, akkor egy Jókai-re-
gény méretű könyvet kell kezünkbe 
venni és akkor még nem is beszéltünk e 
dokumentumok folyamatos változásá-
ról, a frissítések nyomon követéséről.

A bankoknak nemcsak az ügyfeleik 
mutatnak folyamatosan tükröt az írott 
feltételrendszer folyamatos alkalmazá-
sáról, betartásáról és a vitás kérdések, 
üzleti bonyodalmak megoldásáról, ha-
nem a bankfelügyelet is. A szektor mű-
ködését felügyelő ellenőrző testület ko-
rábban a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete volt, újabban e szervezet a 
Jegybankba olvadt be. Így a Jegybank, 
illetve a Felügyelet ellenőrzi a bankok 
törvényes működését, ellátja a piacfel-
ügyeleti szerepet és fogyasztóvédelmi 
feladatokat is betölt. Ha figyelmesen 
követjük a napi pénzügyi híreket, 
gyakran olvashatunk a Felügyelet által 
végzett vizsgálatokat lezáró bírságokról 
és a kapcsolódó kártérítésekről, e bün-
tetések nem egy esetben igen magas 
összegre is rúgnak. Az ügyfelek és a 
bankok közötti vitás, az írott szerződé-
sekből és feltételrendszerekből eredő 
jogviták rendezésében a Jegybank mel-
lett működő Pénzügyi Békéltető Testü-
let is jelentős szerepet vállal. E testületet 
2011 nyarán állították fel, a hozzájuk 
beérkező éves ügyszám több ezerre te-

képesek felismerni, nem hajlandók szá-
mításba venni az esetlegesen bekövet-
kező kedvezőtlen körülményeket és 
csodálkoznak, ha a későbbiekben vesz-
teséget szenvednek el. Fontos kiemelni, 
hogy az ilyen felelőtlen döntést hozó 
ügyfelek maguk választották a szolgál-
tatást. Persze szinte az egész életünk – 
nemcsak a pénzügyek területén - az át-
lagosan intelligens ügyfélre van szabva: 
lejárt személyi igazolvánnyal nem ve-
hetjük át tértivevényes küldeményün-
ket, ha elfelejtjük határidőre megfizetni 
a telefonszámlát, késedelmi kamat 
megfizetésével számolhatunk stb.  

A	bankok	és	a	gázpedál
A bankokról alkotott kép megítélésénél 
nem szabad megfeledkezni egy nagyon 
fontos tevékenységükről, mégpedig a 
gazdaságfejlesztésben, a fejlődésben, a 
bővülésben, a gazdasági növekedésben 
vállalt szerepükről. Általános ökölsza-
bályként az szokott érvényesülni egy 
egészséges gazdaságpolitikájú ország 
életében, hogy a gazdasági növekedés 
mértékét kétszeresen szokta meghalad-
ni a bankok tevékenységének (mérlegfő-
összegének) bővülése. Persze a bankszek-
tor behúzza a féket válság esetén, de 
akkor is, ha nem egészséges, nem kiszá-
mítható az a gazdasági környezet, 
amelyben működnie kell. Tetézi a bajt, 
ha a bankokat az általános közvéleke-
dés és a közbeszéd kikezdi. 

Ellenkező esetben a bankok igen sok 
terméket, szolgáltatást ajánlanak a jól 
működő, kiszámítható kockázatú, élet-
képes és a piacon bővülni képes kisvál-
lalkozásoknak, vállalatoknak és ma-
gánszemélyeknek is. A növekedés pe-
dig jótékonyan hat a munkanélküliség 
alakulására, a jövedelmekre és a fo-
gyasztás emelkedésére, azaz a gazdaság 
bővülésére. Ha körülnézünk, azt lát-
juk, hogy a bankok nemcsak a vállal-
kozások működését, fejlesztését, beru-
házásait segítik különféle rövid és hosz-
szú távú pénzügyi eszközökkel (pl. hi-
telfelvétel, kötvénykibocsátás), hanem részt 
vesznek azokban a jelentős fejlesztések-
ben, infrastrukturális beruházásokban, 
amelyekhez a beruházóknak nincs 
elegendő forrásuk: gondoljunk csak 
egy autógyár létesítésére, bővítésére 
vagy egy új autópálya építésére. Azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy ha 
egy-egy beruházás méreténél, költsé-
génél fogva jelentős hitelt igényel és azt 
egy bank nem képes finanszírozni, ak-
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kor több bank áll a projekt mögé szindi-
kátust alkotva, ilyen lehet egy erő-
mű felépítése vagy egy városnegyed 
átépítése. 

Kevés szó esik a bankok sajátos érték-
védő, a közjót szolgáló tevékenységéről. 
Akár itthon, akár külföldön tekintünk 
egy banképületre – fiókra vagy a bank 
központjára –, azt látjuk, hogy sokszor 
történelmi épületben dolgoznak és ese-
tenként a több száz éves épületeket a leg-
jobb gazda módjára újítják fel megőrizve 
a múlt építészeti értékeit. Ugyancsak 
szólni kell a bankvilág által nyújtott me-
cénási tevékenységről és a társadalmi fe-
lelősségvállalásukról. Egy-egy sport-, 
kulturális vagy egészségügyi rendez-
vény szinte elképzelhetetlen anélkül, 
hogy annak megrendezését bank ne tá-
mogatná. Jól működő gazdaságban, íve-
lő növekedési kilátások mellett, kiszá-
mítható gazdaságpolitika ölelésében a 
bankok inkább a gázpedált nyomják fék 
helyett: ilyen időszakban nő a nyeresé-
gük, a költségvetésbe befizetett adójuk is 
több és a közjó érdekében nyújtott támo-
gatásokra is van pénzük.  

Életünk egy sor területen a bankok 
révén egyszerűbb, kényelmesebb lett. 
Elég talán csak a bankkártyára utalni, 
amely jelentősen megkönnyíti min-
dennapjaink vásárlásait. Ehhez tarto-
zik, hogy nem kell otthon készpénzt 
tartanunk, hiszen a legtöbb település 
központjában megtaláljuk valamelyik 
bank készpénz-automatáját. Még en-
nél is lényegesebb az internetbank 
használata: akár éjjel, a moziból haza-
térve átutalhatjuk a villanyszámla ösz-
szegét a szolgáltatónak vagy – ha be-
fektetőként résztvevői vagyunk a 
nemzetközi pénzvilágnak – részvényt 
vehetünk az amerikai tőzsdén.  

Ötven évvel ezelőtt az elemi iskolás 
még úgy takarékoskodott, hogy zseb-
pénzét malacperselybe dobta vagy taka-
rékbélyeget vett a tanító nénitől és az 
összegyűjtött pénz júniusban elegendő-
nek bizonyult egy bőrfoci vásárlásához. 
Napjainkban a gyermek megszületése 

után a szülő csatlakozhat a babakötvény-
programhoz, a sokévi megtakarításhoz 
a fiatal 18 éves korában férhet hozzá. A 
középiskolások jó része pedig a szülő 
számlájához kapcsolt társkártya révén 
költi el zsebpénzét. A gyermekek mellett 
a felnőtteknek is számtalan megtakarí-
tási, öngondoskodási forma áll rendelke-
zésre ma szinte mindegyik banknál.     

Nem feledkezhetünk meg a bankok 
ismeretterjesztő, oktató, a pénzügyi 
kultúrát népszerűsítő tevékenységéről 
sem: gondoljunk csak arra, mennyien 
használják ki okosan a hitelkártyáknál 
az úgynevezett türelmi időszakot, mely 
alatt a hitelkeret egy részéért nem kell 
hitelkamatot fizetni. A megtakarítá-
soknál pedig az ügyfelek legnagyobb 
része ma már nem bankbetétben gondol-
kodik, hanem állampapír, kötvény, be-
fektetési jegy vásárlásában vagy más tőzs-
dei befektetési formákban. Ez utóbbiak 
lényegét, kockázatát, működését szintén 
meg kellett tanulniuk az ügyfeleknek.  

A legnagyobb bankok ügyfeleiket 
bevezetik a rövid és hosszú távú pénz-
ügyi tervezés, a vagyontervezés rejtel-
meibe is, ehhez internetes segítséget 
vagy a fiókdolgozók támogatását ad-
ják. Fontos kiemelni, hogy uniós aján-
lások, előírások alapján a bankok mé-
rik, kiértékelik ügyfeleik pénzügyek-
kel kapcsolatos ismereteit és ez alapján 
meghatározzák azt a kockázati mérté-
ket, amelyet az ügyfélnek felelősséggel 
fel szabad vállalnia akár egy hitelfelvé-
telnél, akár a megtakarítási formáknál 
ezzel is védve az ügyfél érdekeit és ta-
nácsot adva az ügyfél kockázatviselő 
képességéhez legjobban illeszthető 
pénzügyi eszköz kiválasztásához. 

Az előzőekben leírt szempontok sze-
rint józanul azt fogalmazhatjuk meg, 
hogy ugyan gyakran látjuk az utálkozás 
jeleit, de ennek ellenére a bankszektor 
több száz évre visszamenő működése 
mégis jelentős mértékben járult és járul 
hozzá a gazdaság bővüléséhez és az ál-
lampolgárok pénzügyi igényeinek ki-
szolgálásához. PALLA GÁBOR

A cékla

A cékla – más néven céklarépa, rit-
kábban vörösrépa –, régóta ismert 
zöldségféle. A libatopfélék családjá-
ba tartozó évelő növény a cukorré-
pával, a takarmányrépával és a 
mángolddal egyetemben a Földközi-
tenger partvidékéről származik. 

Kiváló kálium-, kalcium-, vas-, szilícium- 
és magnéziumforrás, de megtalálható 
benne a réz, a cink, a mangán, a kén, a jód, 
a kobalt, a króm és a nikkel is. Vitaminok 
közül tartalmaz B1-, B2-, B6- és C-vita-
mint, niacint, valamint biotint. Mivel a 
cékla az a zöldségféle, amelyből a szer-
vezet a legjobban tudja hasznosítani a 
vasat, vérképző, a sav-bázis egyensúlyt 
és a máj anyagcsere-folyamatait sza-
bályzó hatása is van. Magas folsav- és 
B-vitamin-tartalma miatt fogyasztása 
kismamáknak különösen ajánlott. Mi-
vel a cékla rostjai különleges típusú 
élelmi rostok, táplálkozás-szakértők is 
előszeretettel ajánlják a fogyasztását. 

A telt mélybordó színt  a  betalainoknak 
nevezett pigmentek adják. A beta cya ni-
nok  a pirosas-lilás szín hordozói, leg-
ismertebb közülük a betanin. Kutatások 
megállapították, hogy a betacyanin 
semlegesíti a szabadgyököket és lassítja a 
tumorsejtek növekedését. A cékla még 
kitűnő forrása a kolinnak, amely számos 
fontos biológiai folyamatban vesz részt: 
tisztító anyaga a májnak és a vesének, 
továbbá serkentőleg hat a test nyirokmi-
rigyeinek munkájára, jó az emésztésre, a 
gyomor és a belek egyenletes működé-
sére, fokozza a szervezet zsírfelhaszná-
lását és pozitív hatással van az emléke-
zőképesség, illetve más agyi funkciók 
fejlesztésére. Számos kutatásban vizsgál-
ták hatását már kialakult Alzheimer-
kór esetén, és a legtöbb kísérletben a 
kolin jelentősen javította a betegek em-
lékezőképességét. Klinikai vizsgálatok 
igazolták, hogy a céklalé segít a vörös-
vérsejtek regenerálásában és szaporodá-
sában, sok helyen kiegészítő gyógy-
módként ajánlják vérszegénység és leu-
kémia esetén. Kutatások szerint a nitrát-
ban gazdag cékla fogyasztása igen jóté-
kony hatással van a szív- és érrendszerre, 
továbbá természetes vérnyomáscsök-
kentő hatással is bír. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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A rendszer a diákok számára személyre szabott felada-
tokat javasol, a korábbi gyakorlás folyamán elért 
eredményeik alapján. Így a nyelvvizsgára készülő 

tanuló a leggyengébb készségeit fejlesztheti a leghatéko-
nyabban. A rendszer különböző eszközökön használható: 
asztali számítógépen, laptopon, illetve okostelefonon. Ez 
utóbbi a nyelvi kurzusokon is aktívan alkalmazható, de a 
legkülönfélébb helyzetekben (például hazafelé a villamoson) 
is gyakorolhatnak vele a tanulók.

A rendszer az oktatók munkáját is megkönnyíti, elsősor-
ban az értékelés területén, mivel a program az egyén tanulá-
si folyamatának egészéről gyűjt információkat, majd azokat 
összegezi és megadott szempontrendszer szerint elemzi. A 
tanár könnyedén áttekintheti a tanulók fejlődését (esetleges 
lemaradását) készségek, nyelvtani területek és témakörök 
szerint. Az új rendszer a nyelvóra ideje 
alatt is hatékony pedagógiai eszközzé 
válik, mivel az okostelefonok segítségé-
vel a diákok egésze egyszerre bevonha-
tó egy adott feladat elvégzésébe (mond-
juk: tanári kérdésre egyszerre válaszol-
hat az egész csoport). Használata a mo-
tivációt is erősíti, továbbá óriási előnye, 
hogy az oktató gyors, ugyanakkor át-
fogó visszajelzést kap a tanulók becsült 
tudásszintjéről.

Az oktatást és gyakorlást támogató 
rendszer alapja, a gazdag és címkézett 
( jártassági és nyelvtani terület szerinti) 
feladatgyűjtemény, melyben több száz 
feladat lett a mai napig jóváhagyva, de 
az adatbázis folyamatosan bővül.

A feladatok címkézése és minősége 
mellett nagyon fontos azok nehézségi 
szintjének pontos bemérése. A tanulót 
úgy lehet a legjobban motiválni, ha a 
tudásszintjénél egy kicsivel nehezebb 
feladatot kap, tehát se nem túl könnyűt, 

I N N OVAT Í V  K E R E T E K

se nem túl nehezet, így a kihívás élménye ösztönző erővel 
bír tanulása során. Egy adott feladat nehézségi szintjének 
meghatározása érdekében a projektben résztvevő kutatók a 
következő metódust alkalmazták: a modern tesztelméletből 
(Item Response Theory) indultak ki, ami annak matematikai 
leírására szolgál, hogy megismerjük egy adott feladat rele-
vanciáját a diák egy mögöttes ismeretének/készségének mé-
réséhez. A vonatkozó matematikai terület a valószínűségel-
mélet, amivel az adott feladat helyes kitöltése valószínűség-
ben adható meg, például a feladatot kitöltő diák tudásszint-
jének alapján. Mivel a diákok nyelvtudását a szakmai 
szempontok alapján, nyelvtanárok által összeállított akkre-
ditált nyelvvizsgával mérik, ezért adja magát, hogy a felada-
tok paraméterezéséhez a nyelvvizsga eredményt használják. 
Ahhoz, hogy a feladatok paraméterbecslése kellően pontos 

ÚJ INFORMATIKAI RENDSZER
A MODERN NYELVOKTATÁSBAN 

Lezárult	 a	 Tudományos	 IsmeretterjesztW	 Társulat	 tulajdonában	 álló	 TITURÁNIA	 Kft.	 vezette	
„Információtechnológiai	kutatásokon	alapuló	innovatív	nyelvoktatási	keretrendszer	fejlesztése”	címe	
pályázat	 (GOP-1.1.1-11-2012-0483	 azonosító	 számmal).	 A	 projekt	 megvalósulásával	 létrejött	 egy	
olyan	információtechnológiai	kutatásokon	alapuló	innovatív	nyelvoktatási	keretrendszer,	amely	mód-
szertani	és	technológiai	újítások	segítségével	 jelentWsen	növeli	az	idegen	nyelvek	tanulásának	és	
oktatásának	hatékonyságát.	Egyúttal	a	rendszerben	megvalósított	intelligens	mérési-értékelési	és	
komplex	nyilvántartási	funkciók,	valamint	a	tanulói	visszajelzések	alapján	a	rendszer	automatizáltan	

képes	a	folyamatos	megújulásra	és	fejlWdésre.

A személyre szabott oktatástámogatással kapcsolatos folyamatok és becslések.  

Ezen az egyszer_sített blokkdiagramon látható, hogy a rendszer logikailag három algoritmikus 
blokkra (felhQ alakú blokkok), két adatbázisra (henger alakú blokk), és a feladatkitöltéseket 

összegy_jtQ blokkokra (lekerekített téglalapok) bontható.
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mogató rendszer meg tudja becsülni, hogy milyen eséllyel 
indulhat nyelvvizsgázni a tanuló. Bemért feladatok és a 
tanulók becsült tudásszintje jelentik az alapját a személyre 
szabott feladatjavasolásnak 

A kísérleti mérésekbe több mint 8 000 tanuló kapcso-
lódott be, melynek folyamán közel 300 000 kérdést vá-
laszoltak meg.

Egy záró kísérleti mérés keretében sikerült kimutatni, 
hogy a rendszer igen pontosan meg tudta becsülni az on-
line gyakorlásban résztvevő tanulók várható horgonyvizs-
gaként használt nyelvvizsga eredményeit már a rövid, 15 
perces adaptív szintfelmérő teszt alapján: a vizsgázók kö-
zel kétharmadának összeredményét 10%-os hibahatáron 
belül, míg 20%-os hibahatár mellett majdnem 90%-uk 
esetén pontos volt a becslés. További feladatkitöltések 
alapján ez a pontosság tovább növekedett.

Ebben a záró kísérletben a kutatók azt is kimutatták, hogy 
a rendszert használó tanulók körében nagyobb arányban 
voltak a sikeresen nyelvvizsgát tett diákok, és ennek meg-
felelően kisebb arányban a sikertelen vizsgázók. A tanulók 
által adott kérdőív alapú visszajelzések is alátámasztották, 
hogy a rendszer hatékonyan támogatta gyakorlásukat.

Az új nyelvoktatási keretrendszert egyre több tanár és 
tanuló használja, melynek köszönhetően pontosan bemért 
feladatokkal bővül az adatbázis. A rendszer használatával 
a nyelvi kurzusok hatékonysága növekszik, ezáltal a sike-
res nyelvvizsgát tevők aránya is pozitív irányba változhat.

BALOGH ÁDÁM, HORVÁTH ANDRÁS,  
OLÁH ANDRÁS, TÓTH ATTILA

legyen, természetesen nagyszámú (minimum 300-400) ki-
töltésre van szükség. A diákok tudásszintjére – a tapasztala-
tok szerint – már 25-30 ilyen bemért feladattal pontos becs-
lést lehet adni. Az adatbázisban szereplő feladatok, nehéz-
ség szerint – könnyű és nehéz között – folytonos skálán 
helyezhetők el. Ezeket a bemért feladatokat felhasznál-
va, konkrét kitöltés alapján a diák tudásszintje becsülhe-
tő, ugyanazon a folytonos skálán elhelyezhető. Például 
egy nehéz – 80%-os várható nyelvvizsgaeredményhez tar-
tozó – feladat azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel csak 
azok a diákok töltik ki helyesen, akik legalább ezen a tudás-
szinten állnak. A bemért feladatok segítségével az oktatástá-

Az adaptív szintfelmérQ alapján végzett horgonyvizsga-eredmények 
becslésének pontossága. A lent átható  szórásdiagramon (scatter 
plot) látható, melynek x-tengelyén a tényleges vizsgaeredmény, 

y-tengelyén az eredmény becslése látható. A becslés annál 
pontosabb, minél közelebb van az adott pont az átlóhoz 

(fekete szaggatott vonal). Az ábrán bejelöltük az 10%-os (zöld 
szaggatott vonal által közrefogott terület) és a 20%-os hibájú 

becsléseket (piros szaggatott vonal által közrefogott terület). A 
fenti ábrán a becslési hibához tartozó hisztogram ábra látható, 

ami az y-tengelyen megmutatja az x-tengelyen lévQ becslési hiba 
valószín_ségét.
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A z idei pályázati felhívásra 
több,  mint félszáz cikk ér-
kezett szerkesztőségünkbe. 

Az 54, formailag megfelelő pályamű 
közül a legtöbb az orvosbiológiai és 
az élettani tudományterülettel fog-
lalkozik; de szintén kiemelkedően 
sok cikk született az élettelen termé-
szettudományok és a történelem-ré-
gészet témakörében. Igaz, a pálya-
művek tudományterületi besorolása 
sokszor nem egyértelmű, több mun-
ka foglalkozott ugyanis határterüle-
ti, tudományágak közötti témával.

A pályamunkák ugyanakkor igen 
sokszínű összképet mutatnak, ugyan-
is érkeztek cikkek irodalmi, nyelvé-
szeti, agrártudományi, néprajzi, szo-
ciológiai, pszichológiai, informatikai 
vagy éppen az ökológiai témában is.

A pályázat végeredménye:
I. helyezett:
Valkonyné Kelemen Ildikó: A IV-es 

típusú kollagén mutációkkal társult, 
újonnan jelentkező emberi megbetege-
dések állati modellje.

A pályaműről Kerner István zsűritag 
ezt írta: A kutató fontos eredményről ad 
számot – mintaszerűen. A beszámoló az 
elejétől a végéig követhető, sőt, e nehéz té-
mában is élvezettel, könnyen olvasható.

II. helyezett: 
Tuboly Eszter: Netán a metán is élete-

ket menthet? 
Patkós András, a bírálóbizottság tagja 

így látta a pályamunka erényeit: A szer-
vezet metánkibocsátásának változását diag-
nosztikai markerként alkalmazni igyekvő 
fejlesztés lépéseit színesen, mégis szakszerű-
en bemutató munka. Egyszerű szavakkal 
mutatja be a fotoakusztiukus spektrometriát, 
majd a metánkibocsátás létrejöttének a hátte-
rében álló mitokondriális zavart. A modell-
rendszereken végzett mérésektől eljut a szív-
operációk során tapasztalt megnövekvő me-
tánkibocsátás bemutatásáig, a hipoxiás kis 

O T K A  –  É L E T  É S  T U D O M Á N Y  C I K K P Á LY Á Z AT  2 0 1 4

A Tudományünnep egyik záró rendezvényeként, november 26-án az OTKA Irodán került sor az 

Országos	Tudományos	Kutatási	Alapprogramok	és	lapunk	közös	kutatásismertetW	cikkpályázatának	
díjátadó ünnepségére. 

babák vizsgálatáig, sőt, a túlzott alko-
holfogyasztás okán fellépő megemelt 
metánkibocsátásig. 

 III. helyezett megosztva:
Gyarmati János: Ha több pénz kell, 

írjon…    Xántus János és a kelet-ázsiai 
expedíció.

Herczeg János zsűritag így méltat-
ta az írást: Remek felütéssel induló, ki-
tűnő cikk, ami egy kalandtörténet, vagy 
egy film szinopszisa is lehetne. Kár, 
hogy Jókai Mór, aki Xántus gyűjtő-
munkája eredményének lelkes pártfogó-
ja volt, nem írta meg az út regényét, de 
e cikk alapján még valaki megtehetné.

III. helyezett megosztva:
Bereczki Judit: Wolbachiák - A ma-

nipuláció mesterei a gerinctelenek vilá-
gában.

Petrányi Győző, a zsűri negyedik 
tagja bírálatában kiemelte: Nagyon 
érdekes és fontos téma, a fajok egymásra 
hatásának a kérdésében. Érthetően, ér-
dekesen leírt jelenség, fontos epigenetikai 
hatás. A kutatási cél világosan leírt. 

A díjátadó ünnepségen Kollár László 
Péter, az OTKA Bizottság elnöke 
hangsúlyozta, hogy az alapkutatás-tá-

mogatásnak nem pusztán az a célja, 
hogy fontos eredmények jöjjenek 
létre és azokat a legjobb tudomá-
nyos folyóiratokban publikálják, ha-
nem hogy a támogatásokon keresz-
tül a tudomány áttételesen tágabb 
társadalmi hatást fejtsen ki. A pályá-
zatok formálják a kutatói és egyete-
mi pályát – mondta el az elnök –, s 
mivel az OTKA által díjazott szak-
emberek több mint kétharmada 
egyetemi oktató, a kutatómunka so-
rán elért eredményeik izgalmasabbá 
tehetik az egyetemi előadásaikat, s a 
felfedező kutatásokra jellemző, kí-
váncsiság vezette szellemiség jóté-
konyan hathatja át a felsőoktatást. 
Ez a megtermékenyítő hatás csök-
kentheti az agyelszívást és elősegíti a 
kutatói utánpótlást – mondta el az 
OTKA elnöke. 

A díjak átvételét követően a helyezet-
tek ismertették kutatásaikat. A díja-
zott pályaműveket lapunk év végi 
duplaszámától kezdődően folyamato-
san jelentetjük majd meg az Élet és Tu-
domány hasábjain. 

GÓZON ÁKOS

KÍVÁNCSISÁG VEZETTE 
SZELLEMISÉG

Díjazottaink: Valkonyné Kelemen Ildikó, Tuboly Eszter, Bereczki Judit és Gyarmati János

(LUKÁCS ANNAMÁRIA FELVÉTELE)



Méhnyakrák okozta halálozás

Ez a daganatfajta a méhnyak nyálkahártyáján általában 
hosszú évek alatt, szinte panasz- és tünetmentesen 
kifejlődő elváltozás. A méhnyakrák okozta halálozás a 
fejlett országokban nem magas, és évtizedek óta csök-
kenő irányzatot mutat. Kockázata a szexuálisan aktív 
életkorban nagyobb, és a ge-
nitális higiéné hiánya, vala-
mint a humán papilloma 
(HPV) vírussal való fertő-
zöttség tovább növeli.

Az 1970-ben az Európában 
legmagasabb méhnyakrák 
halálozást mutató 5 ország 
közül az éllovas Romániában 
négy évtized alatt továbbra 
is nőtt (4%-kal) a betegség 
százezer lakosra jutó halálo-
zása, Dániában 70, Lengyel-
országban 44, Csehország-

ban azonban 42, Magyarországon 30-%-kal csökkent. 
Magyarországon 1976-tól minden 20 évesnél idősebb 

nőn elvégzett nőgyógyászati vizsgálatot szűrővizsgá-
lattal kötöttek egybe. 1987 és 1989 között a vizsgálatok 
száma elérte az 1,3 milliót, a 2000-es évek közepén pe-
dig a 2 milliót is. A lakosság átszűrtsége azonban 
alacsony maradt, ezért a szűrőtevékenység halálozást 

jelentősen csökkentő hatása is elmaradt. A személy sze-
rinti azonosítás hiánya miatt egyeseket többször is 
szűrtek évente, sokakat pedig soha. A jelenleg is élő 
gyakorlat szerint fokozott biztonságban csak azok 
vannak a betegséggel szemben, akik rendszeresen jár-
nak nőgyógyászhoz. Ők azonban eddig is a kevésbé 
veszélyeztetett csoportba tartoztak. A jól bevált nyu-

gat-európai modellhez hasonlóan az 
egyszerűbb (sejtminta) vizsgálatok 
alapellátásba építése hatékonyabb le-
hetne. A jelenleg alkalmazott komp-
lex vizsgálat feltételei kevesebb, mint 
1000 nőgyógyászati vizsgálatokra 
alkalmas rendelőben adottak csak 
az országban, döntően nagyváros-
okban. A háziorvosi behívásra, a 
rendelőben elvégzett szűrővizsgálat 
akár teljes átszűrtséget is eredmé-
nyezhetne.

2012-ben Magyarországon 1069 
megbetegedés fordult elő, és 426-an 
haltak meg a betegségben. A védeke-
zés leghatékonyabb eszköze a rend-
szeres szűrés és a HPV elleni védő-
oltás együttes alkalmazása. 2014 
őszétől a HPV elleni védőoltás is be-

került a magyar védőoltások hivatalos rendszerébe. 
Az állam minden 12. életévét betöltött hetedik osztá-
lyos lánynak ingyenesen elérhetővé teszi a magas védett-
séget biztosító vakcinát. Az idősebbek azonban összesen 
közel 60 ezer forintért juthatnak csak hozzá a három-
szor ismételt védelemhez.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/49  1561

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft

Méhnyakrák megbetegedések 

életkor szerint

Százezer megfelelQ korúra jutó 
méhnyakrákban meghalt nQ
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A gravitáció óvhatta 
meg a Világegyetemet 

az összeomlástól?

Európai fizikusok egy most meg-
jelent tanulmánya szerint a gravi-

táció állhat annak hátterében, hogy 
miért nem omlott össze a Világ-

galaxishalmazhoz nem kötődő „sza-
bad” galaxisokban.

Csillagászok már korábban is úgy 
vélték, hogy amikor egy addig egye-
dülálló galaxis túl közel kerül egy 
galaxishalmazhoz, majd a gravitáció 
hatására elkezd annak közepe felé zu-

Mit fúj az 
intergalaktikus szél?

A Torontói- és az Arizonai Egyetem 
csillagászai megtalálták az első 

közvetlen bizonyítékot, amely meg-
erősíti azt a régebbi feltételezést, misze-
rint a galaxishalmazokba bezuhanó 
galaxisokból intergalaktikus szél fújja 
ki a további csillagok képződéséhez 
szükséges gáztömegeket. A mostani 
megfigyelés magyarázza azt a tapasz-
talatot, hogy a galaxishalmazokba tar-
tozó galaxisokban miért van viszony-
lag kevés, új csillagok képzésére alkal-
mas gázanyag, s ennek megfelelően 
mérsékeltebb ütemű csillagképződés, 
mint a hasonló korú és méretű, ám 

hanni, szembetalálja magát az ott lévő 
forró gáztömegekkel. Miközben több 
ezer kilométeres másodpercenkénti se-
bességgel száguld befelé, ezek egy vele 
szemben fújó „ellenszélként” hatnak, 
amelyeknek a torlónyomása kifújja a 
galaxisban lévő gázfelhőket, miközben 

egyetem röviddel a Nagy Bummot 
követően. 

A kérdés azért merült fel, mert a 
2012-ben a CERN-ben felfedezett, 
a részecskefizika standard modelljé-
ben valamennyi részecskének töme-
get adó Higgs bozonhoz kapcsolódó 
kozmológiai modellszámítások arra 

az eredményre vezettek, hogy a Vi-
lágegyetem nagyon rövid ideig tartó 
úgynevezett felfúvódási (inflációs) 
szakaszában a Higgs-részecskék ter-
melődése instabilitásokra, majd teljes 
összeomláshoz vezet.

Mint tudjuk, ez ténylegesen nem 
történt meg, ez viszont azt sugall-
ja, hogy a részecskékre, illetve a 
Világegyetem fejlődésére vonatko-
zó standard modellek nem teljesek. 
Brit (Imperial College London), dán 
(Koppenhágai Egyetem) és finn 
(Helsinki Egyetem) fizikusok egy 
csoportja azonban úgy véli, ennél 
egyszerűbb magyarázat is lehetséges. 

A Physical Review Letters-ben meg-
jelent cikkükben a kutatók leírják, 
hogy a kezdeti rendkívül sebesen 
táguló szakaszban hogyan biztosít-
hatja a stabilitást a téridő görbüle-
te (amely a gravitációval közvetlen 
kapcsolatba hozható). Számításaik-
ban a Higgs-részecskék és a gravitá-
ció közti kölcsönhatást a részecskék 
energiájának változásaival hozták 

Az egyik megfigyelt galaxis, a Virgo 

galaxishalmazba zuhanó NGC 4522 a Hubble 

látható tartományban készült (kék), illetve 

a Spitzer infravörös tartományban készült 

(hamis színezés_, vörös) felvételeibQl 
összeállított kompozitképen. A (kék) galaxis 

a képen felülrQl lefelé „zuhan”, a nyomában 
kiszakadt molekuláris hidogénfelhQk 

infravörös sugárzása vörösben látható 

(KÉP: SURESH SIVANANDAM; DUNLAP INSTITUTE 

FOR ASTRONOMY & ASTROPHYSICS)
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a csillagok lényegében érintetlenül át-
hatolnak rajta.

Korábbi megfigyelésekben szá-
mos példát láttak arra, hogy a 
galaxishalmazba zuhanó galaxisból 
foszlányokban szakadnak ki a ritká-
sabb, atomos hidrogént tartalmazó 
gázfelhők. Ám úgy vélték, hogy a 
náluk jóval sűrűbb molekuláris hidro-
génfelhők, amelyek a későbbi csilla-
gok szülőhelyei, ennél jóval erősebben 
ellenállnak e szélnek. „Ezzel szemben 
mostani megfigyeléseink azt tanúsítják, 
hogy ez téves feltételezés volt – mondta 
Suresh Sivanandam, a Torontói Egye-
tem csillagásza. – A távozó molekuláris 
hidrogént tartalmazó gázfelhők kimutat-
hatók a galaxis mögött, mint nyomdokvíz 
egy hajó tatjánál. Korábban erre legfeljebb 
közvetett jeleket láttunk.”

A felfedezésről az Astrophysical 
Journal-ben beszámoló cikk négy, egy-
máshoz nagyon hasonlóan viselkedő 
galaxis spektrográfiai megfigyelésén 
alapul, amelyeket az optikai-és az inf-
ravörös tartományban, a Spitzer- és a 
Hubble-űrtávcsövekkel végeztek, a 
spektrográfokkal a hidrogén emissziós 
spektrumvonalaira koncentráltan. 

(ScienceDaily)

Az eddigi legnagyobb 
molekuláris kalitka

A Kaliforniai Egyetem (Los Ange-
les, UCLA) biokémikusai létre-

hozták a világ eddigi legnagyobb 
szintetikus fehérjemolekuláját, amely 
önszerverződéssel molekuláris kalit-
kává áll össze. A kutatás végső (gya-
korlati) célja olyan szintetikus vakci-
nák kifejlesztése, amelyekkel 
az eddigieknél is sikeresebben 
vehetjük fel a harcot az inf-
luenza, a HIV és egyéb 
ferőzőbetegségekkel szem-
ben. Az emberi sejtnél több 
százszor kisebb molekuláris 
kalitka gyógyszerek sejtbe 
juttatására is alkalmassá te-
hető. A kutatásról szóló be-
számoló a Nature Chemistry-
ben jelent meg.

A kocka alakú molekuláris 
kalitka 24 egyforma mo-
lekulamodulból állt össze, 
magukat a modulokat Todd 
Yeates, az UCLA kémia- és 
biokémia-professzorának 
laboratóriumában szinteti-
zálták. A rendkívül porózus, 
légies szerkezetvalamennyi 

oldalán hatalmas nyílások vannak, ami 
lehetővé teszi, hogy a kalitkába más 
nagyméretű fehérjemolekulák belépje-
nek, illetve onnan kijussanak.

Yeates az első önszerveződő fehérje-
molekulákat még 2001-ben állította 
elő. Az első önszerveződéssel kalitkát 
alkotó szintetikus fehérjemodulokat 
2012-ben alkotta meg munkatársaival: 
ez 12 egyforma egységet tartalmazott. 
A mostani 24 egységből felépülő szer-
kezet után pedig már egy 60 modulból 
állót kívánnak létrehozni. Ez egyúttal 
a kalitkák méretében is folyamatos nö-
vekedést jelent, ami egyike a kitűzött 

céljuknak, hiszen a nagyobb kalitká-
ban nagyobb hasznos szállítmány he-
lyezhető el.

Elvben ezek a molekuláris kalitkák 
alkalmasak arra, hogy velük külön-
féle szállítmányokat (hatóanyagokat) 
juttassanak a sejtek belsejébe, ahol 
felszabadulnak. A hatóanyag lehet 
közvetlenül gyógyító jellegű, de lehet 
méreganyag is, amennyiben a cél rá-

kos sejt. Mindkét esetben megoldandó 
persze a molekuláris kalitkák biztos 
célbajuttatása. 

Yeates szerint a molekuláris kalit-
kák felhasználásával olyan szintetikus 
oltóanyagok is előállíthatók, amelyek 
különféle vírusokat imitálnak, azaz a 
sejtekből ugyanolyan hatást váltanak 
ki, mintha a vírussal találkoznának. 
Így tényleges fertőzés nélkül is kivált-
ható erős immunválasz, amely így 
hatékonyabb és ártalmatlanabb lehet, 
mint a hagyományos oltóanyagok 
esetében. 

(UCLA) 

kapcsolatba, s úgy találták, hogy már 
egy nagyon gyenge kölcsönhatás is 
elegendő a stabilitás biztosítására. 

„A részecskefizika standard modellje 
még tartalmaz egy ismeretlen paramé-
tert, amely a Higgs-bozonok és a gra-
vitáció közti kölcsönhatás jellemzője – 
magyarázta Arttu Rajantie, a Londo-
ni Imperial College fizikusprofesz-
szora, a cikk egyik szerzője. – Ez a 
paraméter sajnos nem határozható meg 
a földi részecskegyorsítókban végzett 
kísérletekben, ugyanakkor jelentős mér-
tékben befolyásolja a Higgs-bozon miatt 
a felfúvódási szakaszban fellépő insta-
bilitást. E paraméternek már egy nagyon 
kicsiny (nullától különböző) értéke is 
elegendő az összeomlás elkerüléséhez.” 

A csoport a továbbiakban azt terve-
zi, hogy csillagászati megfigyelések 
és kozmológiai modellek segítségével  
próbálnak közelebb jutni a Higgs-tér 
és a gravitáció közti kölcsönhatás mér-
tékének meghatározásához. „Ameny-
nyiben sikerül a standard modell utolsó, 
még hiányzó paraméterét meghatároz-
nunk, újabb nagy lépéssel kerülünk köze-
lebb a Világegyetem alapvető kérdéseinek 
megválaszolásához” – mondta Rajantie.

(ScienceDaily)

24 egyforma molekulamodulból (balra) önszervezQdéssel összeálló molekuláris kalitka 
(jobbra). Az egyes modellek a jobb láthatóság kedvéért más más szín_ek, a nagy lila golyó nem 

tartozik a szerkezethez, csupán annak nyitottságát és nagy befogadóképességét  szemlélteti

Yeates korábbi molekuláris kalitkái
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 Elsősorban napenergiá-
val biztosítják Ausztria első 
olyan irodaházának energia-

igényét, amely több energiát termel, mint amennyit egy 
év alatt felhasznál. A „pluszenergia-háznak” nevezett 
épületben ezenkívül fűtésre használják a szerverek által 
megtermelt hőt, energia-visszanyerő rendszert alkal-
maznak a lifteknél és optimalizálták az árammal műkö-
dő berendezéseket is. 

„Ez a toronyház először ad lehetőséget arra, hogy éves szin-
ten nézve kevesebb energiát használjunk fel, mint ameny-
nyit az elektromos hálózatba betáplálunk. Ilyen a világon 
még nem volt.” – mondja Thomas Bednar projektvezető 
a Wissenschaftsministeriummal (Tudományok Minisz-
tériuma) és a Bundesimmobiliengesellschafttal (Állami 
Vagyonkezelővel) közösen megvalósított épületről. 

A Getreidemarkton található, tizenegy emeletes iroda-
ház a TU Wien (Bécsi Műszaki Egyetem) Gépészmér-
nöki és Gazdaságtudományi Karának ad mostantól ott-
hont, nettó alapterülete 13 500 négyzetméter. Az épület 
homlokzatát és tetejét is napelemek borítják. Az épület 
büszkélkedhet Ausztria legnagyobb homlokzatba integ-
rált fotovillamos erőművével: a homlokzatán és a tetején 
összesen 2199 négyzetméternyi napelem termel energiát.

A beköltözéssel azonban még nem ért véget a projekt, 
a jövőben az egész épület kutatás tárgya lesz. Szakem-
berek a segítségével arra szeretnének választ kapni, hogy 

mekkora egy irodaház tényleges energiafogyasztá-
sa – a vízforralótól a nyomtatóig, az épületgépészeti 
berendezésektől a számítógépes központig. Ezenkí-
vül pedig a munkaklímára gyakorolt hatását is vizs-
gálják majd. 

A TU számításai szerint az épület 20 év alatt térül 
meg, és a város számos további irodaház-projektje 
számára példaként szolgálhat.

(www.greenfo.hu)
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19. Karthágói. 21. Példaadó tolnai község! 23. Suli. 25. JégkorongütQ. 
27. ... Croce; híres templom Firenzében, a ferences rendiek bazilika 
formájú, legnagyobb épülete. 28. Kerti talaj forgatása. 29. Jó hírnév. 33. 
Ki nem állhat. 35. Gil ... ; Le Sage címadó regényhQse. 39. Máthé ...; 
színésznQ, a Fiúk a térrQl cím_ filmben is szerepel. 41. Becézett Etelka. 
42. Az aljához. 44. Páratlan hecc! 45. Róma centruma!

A 46. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: A SZELLEMI 

GYÜTTM_KÖDÉS INTÉZMÉNYE; JÓ ÉS ROSSZ. A megfejtést beküldQk 
közül Albert Einstein válogatott írásai cím_ (Typotex Kiadó) könyvet nyerte: 
Czuczor Anna (Budapest), Csirmaz Sándor (MezQberény), Jankovics 
József (Dunaújváros), Kerek József (Tófalu) és Marczinkó István (Kisvár-
da). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Baráth Katalin: Az Arany cimbalom cím_ történelmi krimije (Agave Kiadó) 
a Dél-Alföld egy sajátos, mára kihalt világába helyezi regénye szereplQit. 
A bennük felismerhetQ három valós, híres személy nevét kérjük. A megfej-
tést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, december 16-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i egy 130 éve, 1884 novemberében született orientalista, arabista 
nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfizetését sorsoljuk ki

VÍZSZINTES: 1. Az egyik személy neve. 10. Dédelgetett vágy. 11. Ker-
tészszerszám. 12. A rétre. 13. Maga után húz. 14. Mély szólam a nQi vagy 
gyermekkórusban. 15. Kontra a biciklin. 16. Annyi mint, röv. 17. Kutyaház. 
18. A máj termeli. 20. Szikora Róbert alapította zenekar. 22. Szolmizációs 
hang. 24. Ultrarövidhullám, röv. 26. A másik személy neve. 30. Lengyel 
légitársaság névbet_i. 31. Nemkülönben. 32. Szántóeszköz. 34. Börtön-
lakó. 36. Fa és folyó része. 37. ... vino veritas; borban az igazság. 38. 
Aromás ital. 40. Közvetett szabadrúgás jár érte. 42. Turku (Paavo Nurmi 
sokszoros olimpiai bajnok finn futó szülQvárosa) svéd neve. 43. A másik 
oldalra. 44. Fél tucat. 45. Nehézfém. 46. A harmadik személy neve.

FÜGGQLEGES: 1. T_vel, cérnával hozzáerQsít. 2. A „találatok találata” 
egyes labdajátékokban. 3. ... Carlos; Verdi operája. 4. Az amerícium 
vegyjele. 5. Férfinév, gyakori családnév is. 6. A délutánt követi. 7. A dúr 
hangsor elsQ hangja. 8. Rendben, cimbora! 9. Egy kutya története Déry 
Tibor tollából. 14. Egyik fajtája a jonatán. 15. Akár a híres pisai torony. 

Fekete Sándor (Nyíregyháza, sandor.fekete@netra.hu) – Égi 
vonalzók – cím` képe a 48. számunkban (az 1528. oldalon) 
jelent meg.

Egy ország lobogója? Vagy egy égi jel? Hogy értelmezték 
volna egykor a babiloni Ur városában, ha fRistenüket, Nannát 
így közrezárja két felhRsáv: óvó védelem, kijelölt út, vagy 
beszorítás? Ámbár Rk nem igen láthattak ilyet, ez a felhR-
alakzat természetes módon valószín`tlen; leginkább párban 
járRrözR vadászrepülRk hagyják maguk mögött.

 (H. J.)
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A HÓNAP KÉPE
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Nagyszabású kiállítással emléke-
zik az Iparművészeti Múzeum a 
magyar szecesszió mesterére, 
Lechner Ödönre halálának szá-
zadik évfordulóján. Lechner 
Ödön megítélése az elmúlt évek-
ben jelentős mértékben átértéke-
lődött: a lechneri formák gaz-

dagsága, fantáziavilága, művészetének újító megoldásai, 
egyéni stílusa kiemelik őt a hazai építészek sorából és egye-
nesen a XIX. század végének halha-
tatlan, világszínvonalú mestereinek 
élvonalába sorolják.

A Lechner, az alkotó géniusz cí-
mű kiállítás az építész munkásságának 
teljességét kívánja bemutatni. Kiemelt 
figyelmet és teret szentel öt, az 
UNESCO világörökség helyszínének 
is jelölt főművének, a kecskeméti vá-
rosházának, az Iparművészeti Múze-
umnak, a kőbányai templomnak, a 
Földtani Intézetnek és a Postatakarék-
pénztárnak. Ezeket a látogatók az építész eredeti tervein és 
rajzain, valamint egykorú és a jelen kiállítás céljára készült 
fényképeken ismerhetik meg. A Lechner munkásságában 
oly nagy szerepet játszó ornamentika részletrajzai, az ihlető-
ként szolgáló kiadványok, a megvalósulás fő eszközének 
számító Zsolnay kerámiaelemek ugyancsak bemutatásra ke-
rülnek. Az egyik terem Lechner második otthonának szá-
mító Japán Kávéház világát idézi fel, egy másik az építész 
főbb alkotásait interaktív panoráma-felvételeken jeleníti 
meg. A tárlat 2015. május 31-ig tekinthető meg.

A százhalombattai Matrica Múzeum az 
első világháború centenáriumára Föld-
indulás címmel egy kiállítás-sorozattal 
készül, melynek keretében évről-évre 
bemutatják az adott év jellemzően ma-
gyar vonatkozású eseményeit. A kiállí-
tás célja, hogy a látogató eddigi ismere-

teit árnyalja, rámutasson olyan eseményekre, amelyekről 
csak érintőlegesen vagy egyáltalán nem tanulhattak az álta-
lános és középiskolában. A sorozat első részének címe Föld-
indulás 1914.

Az első részben a háborúhoz vezető utat, Európa nagyha-
talmi viszonyait, az Osztrák-Magyar Monarchia és a Ma-
gyar Királyság helyzetét, a szarajevói merényletet, annak 
előzményeit, következményeit, az ultimátumot, a hadüzene-
tet, az 1914. évi bevonulásokat és a hadi eseményeket ismer-
hetik meg a látogatók. Nagyméretű térképen jelennek meg 
azon hadszínterek, amelyeken a Császári és Királyi Hadsereg 
és a Magyar Királyság katonái vettek részt, valamint részle-
tesen bemutatják az Osztrák-Magyar Monarchia és a Ma-
gyar Királyság hadseregét, sorozási rendszerét, egyenruháit, 

ÉT-IRÁNYTd 
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fegyvernemeit, kitüntetéseit, eredeti és másolt tárgyakkal, il-
letve esetenként a tárgy fotójával. A 2015. január 5-ig lát-
ható tárlat alapja a korszak médiája, azaz a látogató 1914-es 
újságokból is informálódhat a hazai és harctéri eseményekről. 

A Néprajzi Múzeumban Menny-
 országban csengetének… 
cím mel a múzeum Fotótárából 
származó archív felvételeken az 
adventi időszak és a karácsonyi ün-

nepkör szokásai, valamint a téli falu élete elevenedik meg, me-
lyek az 1890-es évektől adnak ízelítőt a téli hétköznapok és ün-
nepek világából a 
Kárpát-medence 
egész területéről. 

A téli falu életét, 
a munkát és szó-
rakozást bemuta-
tó képek mellett 
bepillantást nyerhetnek az érdeklődők az András naptól 
Vízkeresztig tartó időszak népszokásaiba, a nemzetiségek 
dramatikus játékainak hangulatába. A 2015. január 6-ig 
nyitva tartó kiállítás egy szűkebb válogatás az Országgyűlés 
Hivatala és a Néprajzi Múzeum 2011-ben, a Kossuth téren 
megrendezett közös kiállításából.

Az egyik legjelentősebb ma-
gyar képzőművész, a nem-
zetközileg is elismert Birkás 
Ákos festményeiből látható 
tárlat A festő dolga címmel 
a debreceni MODEM máso-

dik emeleti kiállítóterében. 
A cím egyfelől a hagyományosan erősen misztifikált 

műtermi munkára, azaz a mesterségbeli, „céhes” tradí-
cióra utal, másfelől a festészet művelőjének általános sze-
repfelfogására kérdez rá. Mi iránt kell elköteleznie ma-
gát a festőnek? Van-e dolga még egyáltalán vagy csak 
dolgai vannak? 

Birkás Ákos határozott fordulatokkal teli gazdag mű-
vészi pályája – amely a korai fotórealista festményektől a 
képzőművészeti fotóhasználaton át, valamint az abszt-
rakt festészettől a figuratív és narratív képekig ível – 
többféle választ is ad ezekre a kérdésekre.

A 2015. február 8-ig látható tárlat Birkás Ákos el-
múlt 8 évének műveiből áll. A válogatás három temati-
kus szekcióra bontva mutatja be a művész állandó dina-
mikában lévő legutóbbi alkotói periódusát. A sajtófotó-
kat alapul vevő festményei; az utóbbi időszak a keresz-
tény ikonográfiát megidéző művei; valamint a 
legfrissebb, a finom festésmóddal is szakítani látszó al-
kotásai az esztétikum és a politikum összjátékát járják 
körül. A mintegy kilencven festmény egy része először 
szerepel Magyarországon.

Lechneri formák

8 év képei

Így kezdQdött

A téli falu
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Fényévmilliárdokon	átívelW	
összhang
Egy európai csillagászcsoport új megfi-
gyelései rejtélyes összehangoltságot tár-
tak fel egymástól távoli galaxisokban la-
puló aktív szupernagy tömegű fekete 
lyukak forgástengelyének iránya között. 
A forgástengelyek állása nem véletlen-
szerű, hanem az egyes kvazároknak az 
Univerzum nagyléptékű szerkezetében 
elfoglalt helyzetéhez igazodik. 

Csak a modern kor betegsége 
a rák?
Mindannyiunk számára ismert, hogy 
a daganatok a fejlett országok vezető 
haláloki tényezői között szerepelnek. 
De vajon miként volt ez régen, ami-
kor a modern élet káros környezeti és 
életmódbeli hatásai még nem voltak 
jelen, és a születéskor várható átlagos 
élettartam is sokkal alacsonyabb volt, 
mint napjainkban?

A	Kolibri-hadmevelet
Már hajnalodott, amikor 1934. június 
30-án a Reichswehr páncélautóinak 
dübörgése felverte álmukból a dél-
bajorországi Bad Wiessee üdülőszál-
lójának vendégeit. Az SS-egyenru-
hát viselő, fegyveres fiatalemberek 
berontottak az épületbe, és elkezdték 
a szobák átkutatását. Egykori bajtár-
saikra vadásztak.

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

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
Élet és Tudomány

előfizetéssel, valamint ajándék 
belépőjeggyel 

a TIT Uránia Csillagvizsgálóba 
vagy a TIT Budapesti 

Planetáriumba!

2015 januárjától a TIT-lapok 
előfizetői árai:

Élet és Tudomány: 
15.600 Ft/év (300 Ft/db)

Természet Világa: 
7200 Ft/év (600 Ft/db)

Valóság: 
8400 Ft/év (700 Ft/db)

Kedvezményes előfizetői 
csomagjaink együttes rendelés 

esetén 
Élet és Tudomány, Természet 

Világa, Valóság 1 évre 22.000 Ft. 
Élet és Tudomány, Természet 

Világa 1 évre 17.000 Ft. 
Élet és Tudomány, Valóság 

1 évre 18.000 Ft. 
Természet Világa, Valóság 

1 évre 10.500 Ft.

Előfizethető a Magyar Posta 
Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-

80-444-444-es számon 

A TIT Uránia Csillagvizsgálóban 
derült ég esetén távcsöves 
bemutató keretében saját 

szemével láthatja a Naphoz 
legközelebb keringő Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 

a tarka Jupitert

Információ: a 06-1/386-9233
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.

A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idő esetén 

is ragyognak a csillagok! 

Műsorainkról bővebben 
tájékozódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint 
a 06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon
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