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nyos Tanácsadó Testületünk tagjától.

A XX–XXI. századi magyar történet-
írás legnagyobb hatású egyéniségei közé 
tartozott. Kutatói iskolákat teremtett, 
szakmai generációk sorát nevelte, s több 
bölcsészeti tudományterület hazai meg-
honosítása vagy népszerűvé tétele kötő-
dött a nevéhez.

Legszűkebb kutatási területe a magyar 
kora újkor volt. A Zrínyik és a Rákóczik 
mozgalmainak, életpályáinak bemutatá-
sa során jellegzetes saját kutatói útját jár-
ta. Úgy tudta értőn megismertetni e kor-
szak történelmét, sokszínűségét, gazdag 
forrásanyagát, hogy szakított a népi füg-
getlenségi harcot hangsúlyozó sematiz-
musokkal éppúgy, mint a magyar nemesi 
nemzeti mozgalmak jelentőségét folyton relativizálni 
akaró törekvésekkel, s a hazai eseményeket mindig tá-
gabb összefüggésben, európai rendszerbe foglalva mu-

tatta be. De foglalkozott  végvárkutatással, a politikai 
szimbólumok világával vagy a pozitivista történetírással 
éppúgy, mint Dohnányi Ernő életművével, s nevéhez fű-
ződik a történeti ökológia magyarországi meghonosítása.

Tudományos munkái mellett mindenkor nagy hang-
súlyt helyezett az ismeretterjesztésre. Több könyvet 

írt a gyerekeknek, például Zrínyi Iloná-
ról, II. Rákóczi Ferenc gyermekkoráról, 
a Rákóczi-szabadságharcról. Előadóként 
gyakorlatilag beutazta az egész Kárpát-
medencét, szívesen beszélt konferenciá-
kon, középiskolákban, otthonosan szere-
pelt televízió- és rádióstúdiókban. Az 
Élet és Tudomány számára ő készítette 
a Rákóczi-emlékév cikksorozatának 
koncepcióját, izgalmas cikkek szerzője-
ként is gyakran találkozhattak nevével 
Olvasóink. Az elsők között kapta meg 
a Tudományos Újságírók Klubjától Az 
Év Ismeretterjesztő Tudósa elismerést, s 
nevét – sok száz kutató tanítványa, ta-
nulmányainak, könyveinek sok ezernyi 

ismerője mellett – így egy csil lag is megőrzi az örök-
kévalóságnak. 

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Visszaprogramozott	
bWrsejtekkel		
a	cukorbetegekért

 Az 1-es típu-
sú cukorbe-
tegség oka, 
hogy a has-
nyá l m i r i g y 

Lan ger hans-szigeteiben elpusz-
tulnak az inzulintermelő béta-

sejtek. Ez egy autoimmun reakció 
következménye: a szervezet a saját 
sejtjeit idegenként ismeri fel, és olyan 
anyagokat kezd termelni ellenük, 
amelyek a saját sejtek elpusztítására 
törekszenek. Az autoimmun reakció 
pontos kiváltó oka ma még nem is-
mert, ahogyan az sem, hogy miként 
lehetne meggyógyítani a betegeket. 
A kezelés inzulinpótlással – bioszinte-
tikus úton létrehozott emberi inzu-
linnal – történik, a bőr alá beadott 
injekciók formájában, illetve inzulin-
pumpával.

A működésképtelen béta-sejtek tel-
jes mértékű helyettesítésére dolgozott 
ki egy új módszert a Harvard Egye-
tem kutatócsoportja, Douglas Melton 
vezetésével. Erre eddig egy olyan 
eljárás létezett, amelynek 
során elhunyt személyek 
hasnyálmirigyéből kivett 
béta-sejteket ültettek be 
néhány beteg szervezetébe. 
Az USA-ban alkalmazott 
eljárás igen messze esik az 
ideális módszertől, ezen a 
módon ugyanis csak kevés 
béta-sejt gyűjthető össze, rá-
adásul nem is egyforma mi-
nőségűek. A sejtbeültetésen 
átesett betegeknek – mivel 
egy teljesen idegen ember 
sejtjeit kapják meg – az im-
munrendszer működését erő-
sen elnyomó gyógyszereket 
kell szedniük a beavatkozást követő-
en, ez azonban számos kellemetlensé-
get okozhat. Ezt a módszert helyet-
tesíthetné a Melton kutatócsoportja 
által kifejlesztett eljárás, amelynek 
során érett béta-sejteket hoztak létre 
emberi őssejtekből. Ezen a módon 
gyakorlatilag bármennyi béta-sejt 
„növeszthető” a jövőben, és már csak 
az a kérdés, hogy miként oldható 
meg problémamentesen a laborban 
létrehozott inzulintermelő sejtek élő 
hasnyálmirigybe történő beültetése.

A Cell című folyóiratban ismer-
tetett eljárásban felnőttekből szár-
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mazó, emberi bőrsejteket progra-
moztak vissza őssejtekké. (A bőrsej-
tek átprogramozásával létrehozott, 
pluripotens – szinte bármilyen testi 
sejt kialakítására képes – őssejteket 
indukált pluripotens őssejteknek, rövi-
dítve iPS sejteknek nevezik.) Ezeket az 
őssejteket alakították aztán érett bé-

ta-sejtekké, amelyeket 1-es típusú cu-
korbetegségben szenvedő egerek has-
nyálmirigyébe ültettek. A sejtek az 
állatok szervezetében teljes mérték-
ben funkcionálisnak bizonyultak, és 
a vércukor (glükóz) hatására képesek 
voltak azonnal inzulint termelni. A 
béta-sejtek a Langerhans-szigetekre 
hasonlító struktúrákat is létrehoztak, 
az állatok tünetei pedig két héten be-
lül enyhültek. 

A következő nagy kérdés, hogy 
miként lehetne a nagyjából 150 mil-
lió, emberi hasnyálmirigybe ültetett 
sejtet megóvni a kilökődéstől. Az 

immunrendszert gyengítő gyógy-
szerek szedése hosszabb távon nem 
jelenthet megoldást, kivéve talán a 
nagyon súlyos eseteket. Az egyik 
lehetőség, hogy a béta-sejteket egy 
bankkártyaméretű, biokompatibilis 
hüvelyben ültetik a hasnyálmirigy-
be, amely remélhetőleg nem fog ki-
lökődni a szervezetből. Az első ilyen 
eszközt – 2014 októberében – már 
be is ültették egy betegbe: a ViaCyte 
nevű San Diegó-i vállalat az első, 
amely ezen a területen már a klinikai 
vizsgálatok kezdeti szakaszában tart. 
Ebben a vizsgálatban – amelyben a fő 
cél a biztonságosság tesztelése – egy-
előre még nincsenek eredmények. (Itt 
nem a Melton kutatócsoportja által 
létrehozott érett béta-sejteket, hanem 
embrionális emberi őssejtekből létre-
hozott, de éretlen és csak a beültetés 
után kifejlődő sejteket alkalmaztak.)

A másik lehetőség, hogy a béta-
sejteket nem egy biokompatibilis 
hüvelyben helyezik el, hanem min-
den egyes sejtet külön, hidrogél-
bevonattal ellátva ültetnek be a has-
nyálmirigybe. Ennek a módszernek 
az emberi kipróbálására egyelőre 
még nem került sor: a fő problémát 

itt az jelentheti, hogy ha bár-
milyen, a biztonságossággal 
kapcsolatos probléma adó-
dik, akkor nehézségekbe üt-
közhet a hidrogélbe burkolt 
sejtek eltávolítása. Mindkét 
megközelítés esetén reális 
veszély, hogy a beültetés he-
lyén hegesedési folyamatok 
indulhatnak be, ami aztán 
elzárhatja az inzulintermelő 
béta-sejteket a glükóztól, az 
oxigéntől és a fehérjéktől, 
működésképtelenné téve 
őket. Jelen pillanatban 
még csak remélhető, hogy 
a ViaCyte által kifejlesztett 

hüvely féligáteresztő membránjával, 
a hidrogél esetén pedig a megfelelő 
típusú vegyületek kiválasztásával ez a 
probléma is elkerülhető. A hidrogél-
bevonatot alkalmazó megközelítést 
főemlősökön kezdték el tesztelni a 
Melton kutatócsoportja által létreho-
zott érett béta-sejtekkel.

„A kutatók világszerte több évtizede pró-
bálkoznak a vércukrot érzékelő és ennek 
hatására inzulint termelő, érett béta-sejtek 
létrehozásával. Ez egészen mostanáig nem 
bizonyult sikeresnek. Így mindenképp egy 
komoly és reménykeltő áttörésről beszélhe-
tünk” – idézi a Harvard Egyetem saj-

Douglas Melton

Emberi QssejtekbQl származó béta-sejtek, egérbe ültetve – a sejtek a 
Langerhans-szigetekre hasonlító struktúrákat hoztak létre 

(FORRÁS: DOUGLAS MELTON)
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nagy távolságban, mintegy 13 milliárd 
kilométertől kezdődően, rendkívül 
nagy mennyiségű finom por találha-
tó a korong peremvidékén. Gyaní-
tották, hogy ez a rengeteg por nagy 
számú, nemrég létrejött bolygócsírá-
nak (planetezimálnak) tulajdonítható, 
amelyek még rendezetlen rajzásukkal 
felkavarják a régió anyagát, s ezáltal a 
náluk kisebb objektumok tömeges üt-
közéseit és szétporlását váltják ki. 

A protoplanetáris korongokban 
por jellemzően a csillag keletkezése 
után visszamaradt anyagból, a boly-
górendszer kialakulása közben vég-
bemenő folyamatokban keletkezik. 
A korong életének kezdetén a port 
folyamatosan újratermelik a már vi-
szonylag nagyobb égitestek – üstökö-
sök és kisbolygók – ütközései. 

Mire a rendszer eléri érett felnőtt-
korát, amelyben már a bolygók is ki-
alakultak és stabil pályákra álltak, ad-
digra a bolygóközi tér kitisztul, s csak 
viszonylag kevés por marad benne. E 
kezdeti – és végpont között, amikor 
a rendszer mondhatni „szertelen ka-
maszkorát” éli – elég változatos forga-
tókönyvek írják le a közbenső fejlődést, 
amelyet számítógépes modellszámítá-

sokkal lehet nyomon 
követni.

Vannak olyan mo-
dellek, miszerint ebben 
az átmeneti szakasz-
ban kialakulhat olyan 
állapot, amelyben a 
por koncentrációja a 
korong külső perem-
vidékén a legnagyobb. 
Ez azonban csak ak-
kor történhet meg, ha 
a vele belülről szom-
szédos külső régióban 
nagyszámú, nagyjából 
Plútó méretű bolygó-
csíra jön létre, ame-
lyeknek a gravitációs 
tere a náluk kisebb 
planetezimálok pályáit 
annyira összezavarja, 
hogy azok egymással 
egyre sűrűbben ütköz-
nek, végül szétporlad-

nak, a keletkezett por pedig a korong 
peremvidékén halmozódik fel. 

„Ez pontosan megfelel annak, amit a 
HD 107146 körül most látunk: a csillag-
tól nagyon távoleső peremvidék az ott ösz-
szegyűlő portól megvastagszik – mondta 
Luca Ricci, a Harvard-Smithsonian 
Asztrofizikai Központ csillagásza, a 

tóközleménye Elaine Fuchs professzor 
asszonyt, a Howard Hughes Medical 
Institute kutatóját. Ha a főemlősökön 
jelenleg zajló kísérletek még nem pub-
likált eredményei megfelelők lesznek, 
akkor talán hamarosan az emberi ki-
próbálás is megkezdődhet. Eközben az 
is ki fog derülni, hogy biztonságos-e a 
ViaCyte cég biokompatibilis hüvelye: 
ha igen, akkor ezt a bőrsejtekből létre-
hozott érett béta-sejtekkel is ki lehetne 
majd próbálni. 
(Forrás: http://www.cell.com/cell/abstract/
S0092-8674(14)01228-8)
	
	 Plútó	mérete	

bolygócsírák	porzanak	

 Csillagászok egy 
a Naphoz hasonló, 
de nála jóval fiata-
labb csillag körüli 
pro to pla ne táris ko-
rong külső pere-
ménél nagy meny-

nyiségű por megjelenését észlelték az 
Atacamai Nagyméretű Milliméteres/
szubmilliméteres Hálózat (ALMA) rádió-
távcsöveivel. A milliméteres méretű 
porszemcsék koncentrációjának várat-

lan megugrása a kutatók szerint a csil-
lag körül nagy számban rajzó Plútó mé-
retű objektumoknak tulajdonítható. 

A csillagászok a HD 107146 jelű 
csillag körüli, már régebb óta ismert 
protoplanetáris korongot vizsgálták az 
ALMA-val, amikor felfigyeltek arra, 
hogy a csillagtól figyelemreméltóan 
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felfedezésről az Astrophysical Journal-
ben megjelenő cikk vezető szerző-
je.  – A látvány meglepő, mert épp el-
lentétes azzal, amit az ennél fiatalabb 
protoplanetáris korongokban (ahol a por 
jellemzően a csillaghoz közeli régióban 
sűrűsödik) megszoktunk. Feltételezhető, 
hogy most sikerült a korong fejlődésének 
azt a rövid (s ezért ritkán megfigyelhe-
tő) időszakát elkapnunk, amikor a külső 
régióban éppen Plútó-méretű bolygócsírák 
vannak születőben, a csillaghoz közelebbi 
tartományban viszont hasonló méretű ob-
jektumok már korábban létrejöttek.” 

A HD 107146 csillag és a körülötte 
születőben lévő bolygórendszer azért 
érdekli különösen a csillagászokat, 
mert maga a csillag a Nap „fiatalabb 
kiadásának” tekinthető, a körülöt-
te lévő protoplanetáris korong előtt 
pedig még számos olyan fejlődési 
szakasz állhat, amelyeken Naprend-
szerünk már nagyon régen keresztül-
ment. Így a rendszer megfigyelése, 
fejlődésének nyomonkövetése arra 
nyújt lehetőséget, hogy visszatekint-
sünk annak az időszaknak a törté-
néseibe, amikor a Nap életkora még 
csupán 2 százaléka volt a mainak.

A HD 107146 tőlünk mintegy 90 
fényévre, a Bereniké Haja (Coma 
Berenices) csillagkép irányában látható. 
Nagyon fiatal csillag, életkorát 80 és 
200 millió év közöttire becsülik. Az 
ALMA további megfigyelései még 
számos újabb részletet tárhatnak fel a 
születőben lévő bolygórendszerről.
Forrás:https://public.nrao.edu/news/press-
releases/swarm-pluto-alma 

Fantáziakép a HD 107146 körüli protoplanetáris korongról  
a Plútó méret_ objektumok övezetébQl a csillag felé nézve

KÉP: A. ANGELICH (NRAO/AUI/NSF) 

Az ALMA megfigyelései alapján készült  
hamis színezés_ kép a por eloszlásáról  

a HD 107146 körül. A korong külsQ  
szélei felé a porkorong vastagszik  

a csillaghoz közelebbi régióhoz képest. 
KÉP: L. RICCI ALMA (NRAO/NAOJ/ESO);  

B. SAXTON (NRAO/AUI/NSF) 
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	 Hatszáz	évvel		
a	zsinat	után

A Bodeni-tó partján található 
Konstanz hat évszázaddal ez-
előtt a világ addigi legnagyobb 
diplomáciai és egyházi tanács-
kozásának adott otthont. Erre 
a jeles eseményre, amelynek 
kulcsfigurája a magyar király 
és egyben német-római csá-
szár, Luxemburgi Zsigmond volt, 
különleges büszkeséggel és ala-
possággal emlékeznek a sváj-

ci határ mentén fekvő német város 
történészei és muzeológusai. 

A zsinat évfordulója már az első 
pillanatban szembeötlő a látogató 
számára: az utcákon magasan kife-
szített zászlókon, transzparenseken, 
molinókon láthatók a tanácskozás 
legfontosabb eseményei. Méghoz-
zá a szemtanú ábrázolásai: Ulrich 
Richental korabeli, gazdagon dí-
szített, a Konstanzi zsinat krónikája 
című könyvének miniatúrái alap-
ján. A színes illusztrációkkal ékes 
beszámolóból az emlékünnepségek 
szervezői főként azokat a jelenete-
ket, életképeket tették leginkább lát-
hatóvá, amelyek nem a diplomáciai 
tárgyalásokra, díszes bevonulásokra 
utalnak, nem is a pápaválasztás során 
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végül hoppon maradt 
három rivális egyházi 
méltóság diplomáciai 
küzdelmeire vagy ép-
pen a zsinat legsötétebb 
eseményére, Husz János 
megégetésére és a köve-
tőivel szembeni szank-
ciókra. Hanem inkább 
a zsinati hétköznapok-
ra: arra, hogy miként 
élte meg a város azt az 
eseményt, amely évszá-
zadokra ismertté tette a 
nevét az európai törté-
nelemben.

A kutatásoknak és – 
múzeumi, utcai – kiál-
lításoknak a fókuszában 
a XV. század eleji hét-
köznapok állnak.  Az 
akkor mintegy hatezer 
lakosú városra szinte 
rázúdult a követek és 
az őket kísérő kiszol-
gáló személyzet hada. 
A város lélekszáma a 
vendégekkel együtt 
így néhány hónap alatt 
megduplázódott, ami 
komoly ellátási gon-
dokat okozott. A környező falvak, 
mezővárosok komoly szervezőmun-

ka, igazi logisztikai bravúrok 
révén tudták csak élelmezni az 
igényes vendégsereget. A kora-
beli ábrázolások szerint azonban 
sikerült a franciáknak csigát, 
az itáliaiaknak bőséges halvá-
lasztékot biztosítani. A krónika 
megörökítette, hogy a piacokon 
még az élelmiszer-biztonságra is 
gondot fordítottak: ha a hal nem 
kelt el a kifogásának napján, ak-
kor ezt a „másnaposságot” úgy 
kellett jelezniük az eladóknak, 
hogy levágták a hal fejét. Ke-
nyérből azonban hamar hiány 
mutatkozott, ezért a város – a 
pékek céhének jogait időlegesen 
felfüggesztve – elzászi pékeket 
engedett be a városba, akik ke-
rekeken guruló mozgó kemen-
cékben sütötték s az utcasarko-
kon árulták péksüteményeiket.

Nem sikerült ilyen könnyen 
orvosolni azonban a krónikus 
szálláshiányt: miközben a fo-
gadókban az egekbe szöktek 
az árak, s a polgárházakat is 
arra kötelezték, hogy nyissák 
meg kapuikat a vendégsereglet 

előtt, még így is egy ágyra legalább 
két vendég jutott. A mosodák nem is 
bírták a terhelést: míg a zsinat elején 
még hetente, a négyéves periódus 
végén már átlagosan csak havonta 
egyszer cseréltek ágyneműt a szál-
lóvendégek fekvő alkalmatosságain.

Mindezen részletekről gazdagon tu-
dósít a helyi múzeum kiállítása, ahol 
a korabeli adatokat böngészve meg-
tudhatjuk: miközben a négy éven át 
tartó folyamatos tárgyalás ismert-
séget szerzett Konstanz városának, 
addig anyagilag nem számított kifi-
zetődőnek e nemzetközi rendezvény. 
Luxemburgi Zsigmond ugyanis úgy 
távozott a városból 1418-ban, hogy 
számlái jelentős részét kiegyenlítetle-
nül hagyta hátra maga mögött.

Ráadásul a város hírneve sem volt 
egyértelműen pozitív: messze földön 
pletykálták ugyanis, hogy örömlányok 
hada kínálta szolgálatait a tárgyalások 
során a világi és egyházi (!) előkelősé-
geknek. A mai Konstanz azonban ez 
utóbbi tényt marketingfogássá tudta 
alakítani: a város kikötőjében ugyanis 
egy korabeli kurtizán hatalmas, foly-
ton körbeforgó szobrát állították fel 
világítótorony gyanánt…

G. Á.

Konstanzi utcakép, a zászlókon a krónika 
képeivel (A SZERZP FELVÉTELEI)

Zsigmond és kísérete a Konstanzi zsinat krónikája 
cím_ könyvben
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A trichomonosis vagy más né-
ven sárgagomb-betegség egy 
állati egysejtű, a Trichomonas 

gallinae által okozott betegség. Maga 
a parazita önálló mozgásra képes, és a 
madarak emésztőrendszerének felső 
szakaszában él. Számos törzse ismert, 
ezek fertőzőképessége és antibio-
tikum-rezisztenciája változó.

Korábban a galambfélék és a raga-
dozó madarak egyik ismert megbe-
tegedése volt, a házi galamb képvi-
selte a leggyakoribb hordozót és ál-
dozatot is egyben. Ritkán fertőzött 
meg más madarakat, azok is főleg 
házi kedvencek vagy háziasított 
tyúkfélék voltak, amelyek galam-
bokkal kerülhettek kapcsolatba. Az 
utóbbi néhány évben viszont a 
Trichomonas gallinae nagyméretű el-
terjedését figyelték meg az énekes-
madarak körében, jelentős pusztu-
lásukat okozva. A trichomoniasis 
újabban a pintyfélék körében terjed 
(elsősorban a zöldikét érinti), de 

	Ú J 	 F ERTVZV 	BETEGSÉG 	 PUSZT Í T JA 	 A 	 P I NTYFÉLÉKET

A	 legtöbb	ember	számára	a	madarak	közül	alighanem	az	énekesmadarak	a	 legkedvesebbek,	mivel	
velük	kerül	a	legközelebbi	kapcsolatba,	hiszen	etetWk,	itatók	elhelyezésével	kertjébe,	erkélyére	vagy	
akár	az	ablakba	szoktathatja	és	figyelheti	meg	egyedeiket.	A	kitett	madáreleségen	gyakran	hangosan	
civakodó	sajátos	„asztalközösség”	azonban	akaratlanul	osztozik	az	eddig	jobbára	galambokat	megbe-
tegítW	parazitán,	amely	a	trichomoniasis-t	okozza.	A	fertWzés	Angliában	idestova	járvánnyá	fajult.

egyéb énekesmadarak is elkaphat-
ják. A fertőzött madarak listáján 
süvöltő, tengelic, fenyőpinty, csíz, 
házi veréb, erdei szürkebegy, szén-
cinege és citromsármány is szerepel.

Nagy-Britanniában a tricho mo-
niasist újonnan megjelent fertő-

ző betegségként tartják számon, itt 
ütötte fel először a fejét 2005-ben.  
A járványszerű megbetegedés a zöl-
dikék és erdei pintyek populációiban 
nagy kárt okozott és okoz mind a 
mai napig. A járvány által legsúlyo-
sabban érintett területeken 35 száza-
lékos populációcsökkenést okozott a 
zöldikék és 20 százalékosat az erdei 
pintyek esetében. 2007-ben a jár-
vány kelet fele kezdett terjedni, majd 
Norvégia, Finnország, Oroszország, 
Észtország, Lettország, Litvánia 
(összefoglaló természetvédelmi ne-
vén: Fennoskandinávia) területén is 
megjelent 2008 nyarán. 

Az elpuszult madarak fekélyeiből 
és egyéb elváltozásaiból vett DNS-
minták kiderítették, hogy azonos 
parazitatörzsekről van szó a két terü-

ÉNEKESMADARAK ESETE 
EGY PARAZITÁVAL

Közös „asztal”, 

közös kórokozó 

A fertQzés itatók és fürdQk által is gyorsan 
terjedhet (FOTÓ: HTTP://WWW.RSPB.ORG.UK)

A trichomoniasis terjedését a megfertQzött 
etetQk is elQsegítették (FOTÓ: PAUL CHAMBER)
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A fertőzött madarak egyik jel-
lemzője a nyelőcső-, torok- és/vagy 
begygyulladás. A csőrben és nyelő-
csőben gyakran sebes elváltozások 
képződnek, emiatt – említettük – 
képtelenek lenyelni a táplálékot. A 
sárgás elváltozások az orrüregre is 
kiterjedhetnek, ezzel a légzést is ne-
hezítik. Később az emésztőrendszer 
többi része, a máj és a hasnyálmi-

leten. A parazitákat valószínűleg a 
vonuló madarak hurcolták maguk-
kal, és így terjedt el máshol is a be-
tegség. A Norvégiában költő zöldi-

kék Nagy-Britanniába, Hollandiába 
és Észak-Franciaországba vonulnak 
telelni, viszont az erdei pintyek 
Fennoskandinávia teljes területéről 
Nagy-Britanniába vagy azon ke-
resztül vonulnak délre. Aggasztó, 
hogy már Nyugat-Európa hozzánk 
közelebb eső részein (például 
Németországban) is megfi-
gyeltek fertőzött madarakat, 
ezért lehetséges, hogy a járvány 
tovább fog terjedni.  Ezzel párhuza-
mosan 2007-ben Kanadában is ha-
sonló jelenséget észleltek, ugyan-
csak a pintyfélék körében. Érdekes 
és egyben fenyegető jelenség, hogy 
a paraziták hirtelen gazdaállatot 
válthatnak, és ezzel nagy károkat 
okoznak.

A betegség terjedése nyállal törté-
nik. A galambfélék közt általá-

ban a fiókák fertőződnek meg a 
begyből való etetés során. A ragado-
zó madarak főleg fertőzött állatok 
elfogyasztása útján kapják el a 
betegséget. A paraziták udvarlás 
során is bekerülhetnek a mada-
rak emésztőrendszerébe, etetéssel 
és a csőrök érintkezésével. Az ete-
tők, de leginkább az itatók komoly 
potenciális fertőzésforrások lehet-
nek, ha beteg madarak látogatják, 
hisz köztudott, hogy ahol nagyobb 
az egyedsűrűség, ott megnő a fertő-
zés esélye. A beteg madarak a kór 
előrehaladtával képtelenek nyelni, és 
így a visszaöklendezett táplálék a pa-
razitákkal teli nyállal együtt meg-
fertőzi az élelmet vagy vizet. Úgy 
tűnik, hogy a jelenlegi járvány az 
etetők miatt terjed ilyen gyorsan, 
ezeken a helyeken sok madár össze-
gyűlik, és könnyen kapcsolatba ke-
rül a parazitákkal.

SÁRGAGOMB-BETEGSÉG
Egysejt`, önálló mozgásra képes parazita okozza. 
Igen elterjedt a galambok között, szinte mindegyik 
egyed hordozza Rket, de látható betegséget ehhez 

képest viszony-
lag ritkán okoz-
nak. A fi ókák a 
szülRk begyteje 
által fertRzRd-
nek. Egy ilyen 
enyhe fertRzR-
dés hasznos, mi-
vel ez biztosítja, 
hogy a fi óka ki-
alakíthassa saját 
védelmét a kór-

okozó ellen. Ha azonban a begytejben túl sok a 

Trichomonas gallinae, akkor a fi óka megbetegszik 
és kezelés híján gyorsan el is pusztulhat. (Forrás: 

Dr. Talabér Zsolt állatorvos, galambszakértQ)

A Trichomonas 

gallinae parazita

A betegség 8 –10 nap alatt 
elpuszítja áldozatát
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Az emberekre nem fertőző ez a 
betegség, de azért vigyázni kell a 
betegnek látszó madarakkal, mert 
más, hasonló tüneteket mutató 
betegségek az emberre is veszélyt 
jelenthetnek. 

Az etetők és itatók tisztán tartá-
sa és fertőtlenítése kulcsfontossá-
gú. Beteg madarak észlelése ese-
tében hasznos a jelentésük a ma-
dártani egyesületeknél. Ilyenkor 
az etetést és itatást is jobb meg-
szűntetni, hogy a kór ne terjedjen 
tovább. Ajánlott a fából készült 
etetőket műanyagra cserélni, a 
könnyebb tisztítás céljából. 

Az újonnan megjelent fertőző be-
tegségek azonban bizonyítottan ve-
szélyt jelenthetnek az élőlények szá-
mára, akár az emberre is. Amikor a 
paraziták vagy vírusok új élőlény-
csoportot támadnak meg, kataszt-
rofális is lehet az eredmény. Úgy 
tűnik, hogy a Trichomonas gallinae 
parazita által okozott járvány még 
mindig terjedőben van, a világ 
újabb és újabb részén is megjelenik, 
és nem lehet tudni, hogy ezek ösz-
szefüggenek-e egymással. Sok kér-
désre még nem kaptak választ a ku-
tatók, de addig is érdemes odafi-
gyelni az esetlegesen fertőzött ma-
darakra, az etetők és itatók tisztasá-
gára, hogy legalább valamilyen 
szinten kordában tudjuk tartani a 
járványt. 

MÁTHÉ ORSOLYA 
 BATÁRY PÉTER

rigy is károsodhat. A fertőzött ma-
darak nagyon legyengültnek látsza-
nak, tollazatuk összeborzolt, sárgás 
elváltozások lehetnek a csőr kör-
nyékén, a feji és nyaki rész puffadt-
nak tűnik. Mivel a beteg madár 
képtelen enni, nagyon legyengül, 
éhezik, később fulladás is felléphet. 
Ezek a tűnetek nem csak a 
trichomoniasis jellemzői, ezért la-
boratóriumi próbákra is szükség 
van a fertőzés megerősítéséhez. A 
betegség elég hamar elemészti áldo-
zatát, az énekesmadarak kis testtö-
megük miatt hamar lefogynak és 
8–10 napon belül elpusztulnak. 

Még nem sikerült tisztázni, hogy 
miért terjedt el ez a betegség az 

énekesmadarak körében. Egy új 
Trichomonas-fajról is szó lehet, 
amely a Trichomonas gallinae-nél fer-
tőzőbb. Az időjárás is hatással lehet a 
parazita elszaporodására, ezt is vizs-
gálják. A betegség főleg nyáron fer-
tőző, mivel a kórokozó számára a 
magasabb hőmérséklet kedvező. Ka-
nadában és Európában a legtöbb 
Trichomonas gallinae által fertőzött és 
elpusztult madarat szintén az etetők 
környékén találták. Sok helyen az 
emberek egész évben etetnek, emi-
att is gyorsabban terjedhet a beteg-
ség. Mivel ez a parazita érzékeny a 
szárazságra, az itatók jelentősen hoz-
zájárulhatnak a túléléséhez. Nyári 
meleg és száraz napokon sok madár 
látogatja az itatókat és fürdőket, ez 
megnöveli a fertőződés veszélyét. 

KÖNYVSAROK
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Mikroszkopikus felvétel a kórokozóról

A visegrádi királyi palota 
helyének kiválasztásában 

alighanem az eléjük táruló fen-
séges látvány döntött: a Duna 
túlsó partján a Börzsöny hegy-
tömegei magasodnak. Hátha 
még a több millió évvel ezelQtt 
m_ködQ óriásvulkánjában is 
gyönyörködhettek volna! A 
t_zben született hegyek ge-
rincén ma is tanulmányozható 
sáncokra és földvárakra bukkanhat a kirándu-
ló, a levegQbQl jól kivehetQ a Római Birodalom 
védelmét szolgáló határvonal erQdítménye, a 
mélyben aranybányák m_ködtek hajdan. Hi-
hetetlen gazdag állat- és növényvilágát pedig 
annak köszönheti, hogy itt található hazánk 
egyik legnagyobb összefüggQ erdQrengetege. 
Így nem véletlen, hogy a vaskos tájmonográi át 
épp a térség erdészete adta ki. Mégsem pusz-
tán erdészeti könyvrQl van szó, a tudományos 
igény_, ám ismeretterjesztQ szinten befogad-
ható munkát 35 szerzQ írta, a geológusoktól 
a zoológusokon, botanikusokon, természetvé-
delmi szakembereken, néprajzosokon, történé-
szeken át a régészekig és persze sok erdész. 
(Vadregényes erdQtáj – A Börzsöny. Kiadta: 
Ipoly ErdQ Zrt. 2014. 480 oldal, 4 935 Ft)

Orbán Zoltán madaras könyve a városlakó 
madárbarátokat is megszólítja, az erdQk 

és más természetes élQhelyek 
megfogyatkozásával egyre 
több madárfaj követi élelem 
reményében az embert s_-
r_bben lakott településekre is. 
Alighanem a tQkésréce érdemli 
ki a „legfurcsább belvárosi lakó” 
címet: a Duna közelsége miatt 
ugyanis egy ideje Budapest 
szívében, a házak lapos tetQ-
részein vagy erkélyeken is költ. 
A legtöbb cinegefaj a sz_k nyílású odút kedveli, 
ám kileshetjük, saját valóságshow-t szervezhe-
tünk, ha az odút szobaablakunkra rögzítjük úgy, 
hogy az egyik oldala maga az ablaküveg. Jól 
megválasztott etetQ és itató kialakításával, annak 
feltöltésével pedig valóságos asztalközösséget 
varázsolhatunk erkélyünkre, kertünkbe. A szerzQ 
tanácsokat ad a madárodúkat szívesen elfoglaló 
pelék, darazsak és a ragadozó macskák távoltar-
tására vagy épp egy darázsgarázs készítésére és 
még hosszan sorolhatnánk a szakmailag megala-
pozott könyv madárbarát fortélyait. (Madárbarátok 
könyve. Cser Kiadó. 2014. 240 oldal, 3995 Ft)
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E nnek alátámasztásán munkál-
kodnak már régóta a  Szegedi 
Tu dományegyetem Sebészeti 

Műtéttani Intézetében, ahol egy bioló-
gusokból és fizikusokból álló kutatócso-
port a metán mint fontos diagnosztikai 

marker szerepét 
hivatott tisztázni 
klinikai körülmé-
nyek között. Eh-
hez fo to akusz ti-
kus spektroszkó-
piai elven alapuló 
mérőmódszerrel 
lélegzetanalízist 
végeztek számos 
olyan egészséges 

és beteg önkéntes részvételével, ahol lát-
szólag egymástól nagyon távol álló 
stresszállapotokban vizsgálták a kilégzett 
metán koncentrációját. A közös nevező 
minden esetben a mitokondriumok 
funkciózavara volt.

A mérőműszerük nagyszerűsége ab-
ban áll, hogy beavatkozás nélkül tud-

nak mintát venni emberektől, ráadásul 
lehetőség van a folyamatos, valós idejű 
mérésre. A levegőminta egy pumpa se-
gítségével bejut az úgynevezett 
fotoakusztikus kamrába, ahol lézer-
nyalábok pásztázzák végig a kamrát, s 
ha az adott biomarkernek vélt moleku-
lát – esetünkben a metánt – eltalálják, 
az elnyeli a fényt, a molekula környe-

zetének hőtágulását maga után vonva. 
Ez pedig egy, az emberi fül számára 
nem hallható hangjelenséggel jár, ame-
lyet kutatóink számítógépük segítségé-
vel grafikonon tudnak ábrázolni. Rö-
viden: minél több van jelen a kamrában 
a keresett molekulából, annál „hango-
sabb” odabent, tehát annál magasabb 
amplitúdójú jeleket lehet regisztrálni.

Veszélyben az energia
Mit értünk mitokondriális funkcióza-
var alatt és hogyan lehet többféle be-
tegséget közös nevezőre hozni általa? 
A mitokondriális légzési lánc szerveze-
tünk energiatermelő központja, amely-
nek optimális működése minden élet-
funkció szempontjából esszenciálisnak 
tekinthető. Szinte minden ismert 
eukarióta sejttípus tartalmaz mi to-
kond riumokat, melyeknek száma és 
alakja sejtenként eltér egymástól. Az 
energiaigényesebb, anyagcsere szem-
pontjából aktívabb szövetekben – mint 
amilyenek az izomműködéshez vagy 
az idegrendszerhez kapcsolhatók – jó-
val többet találhatunk meg belőlük. 

S T R E S S Z  A  M I TO KO N D R I U M O K B A N

NETÁN A METÁN IS 
ÉLETEKET MENTHET?

A	metángáz	sorsa	meglehetWsen	méltánytalannak	bizonyult	az	eddigi	tudományos	életben,	mindig	is	egy	
semleges,	reakcióképtelen	anyagnak	tartották,	és	a	legtöbben	tehenekre,	kellemetlen	szagokra	vagy	
éppen	az	üvegházhatásra	asszociálnak	a	metánnal	kapcsolatban.	Az	elsW	meglepW	hírünk	tehát,	hogy	
szagtalan	gázról	 van	szó,	 ráadásul	 valószíneleg	sokkal	 többre	képes,	mint	azt	eddig	gondoltuk	 róla.

A cikk az Élet és Tudomány 
és az OTKA közös cikk-

pályázatán II. helyezést ért el. 
K104656, PUB-I 114496

Mintavétel egészséges, fiatal önkéntestQl

Az eszköz és a fotoakusztikus 

detektálás sematikus ábrája. A gáz-

mintát (S) egy membránpumpa (MP) 

szivattyúzza be a fotoakusztikus 

kamrába (PAC), ahol a jelet a dióda-

lézer generálja (DL) és egy mikrofon 

detektálja (M). A gáz áramlási rátá-

ját a rotaméterrel lehet szabályozni 

(RM). Az elektronikus egység (E) 

gondoskodik a rendszer ellenQrzé-
sérQl és az adatok feldolgozásáról, 
a számítógépen pedig grafikusan is 

megjelennek az adatok. A nyíl a gáz 

áramlási irányát jelzi. A szaggatott 

vonallal határolt részek egy 19ギ4U 
eszközdobozba vannak beleépítve.
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Számos olyan kórképet ismerünk, 
amelyben kritikus pont a légzési lánc 
gátolt működése, illetve az oxigénhi-
ány vagy az oxigénfelhasználási képes-
ség romlása nyomán fellépő oxido-
reduktív stressz, amelynek elsődleges 
góc- vagy célpontja éppen a 
mitokondrium. Ilyen állapot például a 
II-es típusú cukorbetegség, különféle 
szív-és érrendszeri megbetegedések, 
akut vagy krónikus isémiával járó be-

A mitokondriális genom mindössze 
37 kódoló gént tartalmaz, amelyek 16 
fehérje kifejeződéséért felelősek, s ezek 
mindegyike az elektrontranszportlánc 
(ETC) működését irányítja. Az ETC-
fehérje komplexei koenzimekkel együtt-
működésben elektronokat akceptálnak, 
tehát a citromsavciklusban képződő 
vagy elektrondonor molekulákról leváló 
elektronok folyamatosan haladnak a 
komplexek fémionokat tartalmazó ak-
tív centrumain keresztül, míg végül el-
érik az oxigénmolekulát, ahol víz kilé-
pése mellett proton-elektromotoros erő 
keletkezik. Ez az energia végül meghajt-
ja az ATP-szintetáz enzimet, amely a 
légzési láncnak ugyan nem része, de a 
folyamat végső célja, hiszen itt keletkezik 
ATP formájában a mindennemű élet-
működéshez szükséges energia.

Természetesen egy ilyen komplex és 
finoman hangolt rendszerben akad-
hatnak kisebb hibák, amely esetünk-
ben elsősorban reaktív szabadgyökök 
keletkezése lehet. Régóta ismert tény, 
hogy a légzési láncon történő elekt-
ronátmenet nem mindig zajlik le töké-
letesen, a reaktív oxigéngyökök 
(ROS) túlnyomó többsége itt keletke-
zik. Normál fiziológiás légzés során is 
bizonyítottan szuperoxidgyök kelet-
kezik az oxigénmolekulák 1–2%-ából 
tökéletlen redukció következtében és 
több olyan redox-centrum található a 
mitokondriumban, ahol ROS-
képződés lehetséges.

tegségek, a szepszis és több 
neurodegeneratív megbetegedés is. 
Mindegyikben közös, hogy nagyon ne-
hezen diagnosztizálható betegségek, 
amelyeknek a halálozási rátája mit sem 
változott az elmúlt 50 év során, mivel 
kulcsfontosságú a terápia minél korábbi 
fázisban történő megkezdése, így az idő-
ben való felismerés. 

Új	szerepkörben
Az intézet munkatársainak korábban 
már születtek ígéretes publikációi, ahol 
a mitokondriális funkció direkt gátlá-
sát követően vagy éppen a szepszis 
korai fázisa során mutattak ki 
metánfelszabadulást különféle sejtes 
és állatkísérletes modellekben, a 
fotoakusztikus mérőműszer alkalma-
zásával. Mivel a módszerük nem 
invazív, úgy döntöttek, miért is ne 
kezdjenek el egy átfogó vizsgálatsoro-
zatot, ahol végre valódi, klinikai prob-
lémákkal kerülhetnek szembe. 

A kutatás első szakasza során a kuta-
tók folyamatosan analizálták szívműté-
ten átesett betegek kilélegzett levegőjé-
nek metántartalmát a műtétek alatt, s 
meglepő eredményre jutottak: mind a 
műtéthez szükséges művi szívmegállí-
tást követően, mind pedig váratlan 
szívelégtelenség fellépésekor emelkedő 
koncentrációjú metánt észleltek, amely 
a probléma megszűnésével vagy a mű-
tét végére visszatért az alapszintre.

Kardioplégia hatására megugrik a metán koncentrációja 

Az akut szívelégtelenség után is megnQ a belélegzett metán koncentrációja

IdQ (óra:perc)

-

-

IdQ (óra:perc)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/2  43

Ezen felbuzdulva úgy döntöttek, be-
vetik a készüléket, s persze a metánt, 
hogy segítsék a méhen belül esetlege-
sen oxigénhiánynak kitett újszülött 
kisbabák diagnózisát, ahol a tünetek 
nagyon nehezen különíthetőek el más 
kórképektől, ám az időben való felis-
merés nagyon hamar javíthat a kis be-
tegek állapotán. A vizsgálat során a 
hipoxia tüneteit mutató kisbabáknak 
normál légzéssel egy maszkba kellett 
szuszogniuk, s az ide érkező levegő-
mintát a kutatócsoport rögtön analizál-
ni tudta készüléke segítségével. Annak 
dacára, hogy a kisbabákban még bizto-
san nem történt meg a metántermelő 
baktériumok kolonizációja, több gya-
nús esetben is emelkedett metánkon-
centrációt észleltek, így újabb bizonyí-
tékot szereztek az érdekes jelenség 
meglétére. Továbbá a pici babák állapo-
tának javulásával a metánfelszabadulás 
is megszűnt, s a babákat néhány napon 
belül haza is vihették szüleik.

Az eddig tárgyalt vizsgálatok rendkí-
vül ígéretesek, ám mivel klinikai kuta-
tásokról van szó, az esetszám korláto-
zott, nem beszélve a bürokráciáról, 
vagyis az etikai engedélyeztetésről, 
amellyel az orvosbiológiai kutatások so-
rán néha keményen meg kell küzdeni. 
Létezik azonban egy olyan, az említet-
tekhez nagyon hasonló stresszállapot, 
amelyet mindannyian nagyon jól isme-
rünk – a legtöbben egészen közelről –, 
önként és dalolva kerülünk bele, ám 
szó sincs róla, hogy kórházba kellene 
kerülnünk miatta, s a tünetek még a 

legrosszabb esetben is harmadnapra vé-
get érnek. Ez az állapot az alkoholbe-
folyásoltság.

Alkohollal	az	orvostudományért
Nem is gondolnánk, hogy már egy ki-
sebb baráti összejövetel is milyen nagy-
mértékű stresszt okozhat az említett 
sejten belül zajló folyamatokban, 
amennyiben némi alkohol is kerül a 
poharakba. Hiszen az alkohollebon-
tás nagyrészt mitokondriumfüggő 
folyamat, mivel mind az enzimatikus 
résztvevők, mind pedig a metaboliz-
mus során keletkező végtermékek 
ezen sejtalkotókat terhelik. A mér-
ték természetesen mérvadó, ám ha 
egy picivel jobban felöntünk a garat-
ra, máris túlsúlyba kerülhetnek 
olyan molekulák, amelyek az oxido-
reduktív egyensúly felborulásához, 
majd a mitokondriális funkció ki-
sebb-nagyobb zavarához vezethet, 
amely a feltevés szerint metán-fel-
szabadulással járna együtt.

A szegedi kutatócsoport ennek a 
kérdésnek is megpróbált utánajárni, 
amelyhez olyan helyszínt választot-
tak, ahol minden bizonnyal magas az 
akut, illetve krónikusan alkoholt fo-
gyasztó fiatalok előfordulási esélye. 
Metánt bírod? elnevezésű programso-
rozatukkal és persze a fotoakusztikus 
készülékükkel részt vettek a 2013-as 
Szegedi Ifjúsági Napokon.

Az 5 napon át tartó program során a 
bátor önként vállalkozóknak nem volt 
más dolguk, mint hogy szívószál segít-

ségével egy üvegedénybe lélegezze-
nek, ahonnan levegőmintájukat egy 
pumpa azonnal a gázanalizátor kam-
rájába juttatta. Így könnyűszerrel el 
lehetett végezni az önkéntes résztve-
vők napi lélegzetanalízisét, amely a 
feltevéseinket beigazolandó, az alko-
holmennyiség bevitelével egyenes 
arányban változott napról napra. Ter-
mészetesen a vizsgálatot megelőzően 
kérdőívet is kitöltöttek a fiatalok, 
ahol egyes demográfiai adatok mel-
lett az adott napi/előző esti alkohol-
bevitel módjáról, mennyiségéről, a 
fogyasztott fajtákról adtak többé-ke-
vésbé megbízható információt. Érde-
kesség, hogy a nedű fajtája tulajdon-
képpen nem befolyásolta az eredmé-
nyeket, és a metán koncentrációja 
csak akkor növekedett meg látható-
an, ha a résztvevő már legalább a har-
madik, negyedik mámoros napján 
túl érkezett a „fújásra”. Mivel a fesz-
tivált még alkoholszonda használata 
mellett sem lehetett kontrollált kísér-
leti elrendezésnek tekinteni, már fo-
lyamatban vannak mérések, ahol 20–
30 éves, nem metántermelő, bátor és 
elhivatott önkénteseknek kell 5 napig 
napi 4 felesnyi whiskyt bevinni a 
szervezetükbe, majd minden más-
nap reggel lélegzet-analízisben 
résztvenniük. Eddig 7 résztvevőnél 
igazolódott az alkoholbevitel által 
kiváltott jelentős mennyiségű 
metánfelszabadulás megléte, amely 
szintén krónikus módon, a negyedik-
ötödik napra alakult ki.

Összegezve a bemutatott vizsgála-
tok eredményeit, bizakodva mond-
hatjuk, hogy ha a feltevés igaz, és a 
metán valóban biomarkere lehet az 
említett kórállapotoknak, úgy egy 
olyan diagnosztikai eljárással gazda-
godhat a klinikum, amelynél nincs 
szükség semmilyen beavatkozásra, 
teljesen kockázatmentes, viszont 
rendkívül érzékeny metódus, amely 
már a betegségek igen korai fázisában 
alkalmazható a diagnózis felállításá-
ra, s ezzel a hatékonyabb terápia meg-
kezdését szolgálhatja.   

TUBOLY ESZTER

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program cím_ kiemelt projekt 
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társinanszí-
rozásával valósul meg. További támogatás: 
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035, 

-

IdQ (óra:perc)

Metán-csúcs kardioplégia után
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Az egészségügyi ellátórendszer által 
biztosított szűrővizsgálatok célja, hogy 
az egyszerűen elvégezhető, a vizsgált 
személy számára kellemetlenséget nem 
okozó, alkalmas módszer segítségével a 
rejtett, tüneteket és panaszokat még 
nem okozó betegségeket időben felis-
merjük, időben megszülessen a diagnó-
zis és elkezdődjön a kezelés. Az időnye-
rés nagyobb esélyt ad a súlyosabb követ-
kezmények elkerülésére vagy a teljes 
gyógyulásra, mintha az egyén már be-
tegen, a tünetek és panaszok megjele-
nése miatt fordul orvoshoz.

A szakembereknek (védőnő, a házi-
orvos és a gyermek-háziorvos) köte-
lessége a kompetenciájukba tartozó 
szűrővizsgálatok igénybevételének 
lehetőségére felhívni az általa ellátott 
biztosított, illetve törvényes képvise-
lője figyelmét. Életünk során bizo-
nyos időszakonként – életkorhoz kö-
tötten – ajánlott ezeket a szűrővizsgá-
latokat igénybe venni. A háziorvos 
külön felhívja a biztosított figyelmét 
a felnőttkori alapstátusz rögzítését 
célzó szűrővizsgálat és a rendszeres 
állapotfelmérés szükségességére is.

Az alapellátás keretében a védőnői 
gondozás magzati korban kezdődik, 
mikor a várandós nő felkeresi a vé-
dőnőt. Az első találkozásnál megbe-
szélik, egyeztetik az együttműködés 
lehetséges formáit, a Gondozási terv-
ben – mint egy szerződésben – rög-
zítik, milyen szűréseket, vizsgálato-
kat, esetleges kezeléseket vehet 
igénybe a várandós. A védőnők fel-
hívják a figyelmet az – ebben az 
életszakaszban különösen hangsú-
lyos – egészséget támogató életviteli 
szokások fontosságára, valamint az 

MIT	TEHET	A	VÉDVNV?

A védőnői ellátás a magyar 
egészségügyi ellátás része-
ként 100 éve segíti a csalá-

dokat preventív szemléletével abban 
a mikrokörnyezetben (családok ott-
hona, oktatási, nevelési intézmé-
nyek), ahol kialakul az életmód, 
megtörténik a szokásrend, viselke-
dés megerősítése vagy lehetőség nyí-
lik a módosulására.

A várandósok, a gyermekek és 
családjaik preventív ellátása az alap-
ellátásban egyre nagyobb hangsúlyt 
kap napjainkban. 

A XX. század elején az anya- és 
gyermekvédelem korábbi hagyomá-
nyai, a századforduló Magyarorszá-
gának társadalmi, gazdasági és ebből 
következően demográfiai, népmoz-
galmi változásai keltették életre a 
védőnői hálózatot (1915), amelyek 
napjainkig érezhetően meghatároz-
zák a célokat, elveket és az alkalma-
zott módszereket.

A betegségek megelőzése érdeké-
ben az egészségügyi ellátórendszer 
– így a védőnői ellátás – számos 
feladata közül kiemelt feladata az 
ismeretek biztosítása, vagyis hogy a 
gondozott személy (család) meg-
alapozottan tudjon együttműköd-
ni, közreműködni, választani, 
dönteni a saját maga és családja 
egészsége, életvitele alakításában. 
Ezenkívül pedig az elváltozások ko-
rai észlelése, amelyet a szűrővizsgá-
latok felajánlásával, biztosításával, 
kiemelten a népegészségügyi prob-
lémát okozó megbetegedések kö-
rében (emlő-, méhnyak-, vastagbél-
rák, de ide sorolhatók az életmód 
okozta megbetegedések köréből az 
elhízás, az asztma, a cukorbetegség 
és a kardio-vaszkuláris megbetege-
dések is).

EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A XXI. századi orvoslásnak proaktívvá kell válnia a patofiziológiai folyamatok tanulmányozásában 

biokémiai és molekuláris szinten, hogy felkészülhessen olyan személyre szabott preventív progra-

mokra, amelyek magukban foglalják az életmód megváltoztatását is, hogy ezáltal jobban illeszkedje-

nek	mind	az	elsWdleges,	mind	a	másodlagos	prevenció	epigenetikai	igényeihez.

KISLEXIKON
Sz`rRvizsgálat: Az egészségügyrQl szóló 
1997. évi CLIV. törvény megfogalmazása 
szerint olyan vizsgálat, amelynek célja a 
betegség tüneteit nem mutató (tünetmen-
tes) személy esetleges betegségének 
vagy kórmegelQzQ állapotának – ideértve a 
betegségre hajlamosító kockázati tényezQ-
k et is – korai felismerése
Diagnosztikai vizsgálat: az egészség-
ügyi szolgáltatóhoz forduló beteg panasza 
okának feltárására irányuló vizsgálat
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Kiemelt feladat tehát az egészség-
ügyben, alapellátásban (a védőnői, a 
háziorvosi, fogászati ellátásban egy-
aránt) az ellátott személy motiválása az 
egészséges életvitelre.

Mindehhez szükséges mind a szűk, 
mind a tágabb környezet egészségessé 
tétele, a környezeti ártalmak elkerülése, 
csökkentése és a primer egészségfejlesz-
tés széles körben való alkalmazása.

A védőnői ellátás keretében felada-
tunk, hogy felhívjuk a szülők figyel-
mét arra, hogy gyermekeik minden-

napjai jelentősen befolyásolják későbbi 
egészségben megélt éveit. Célunk, 
hogy a szülőket minél jobban bevon-
juk gyermekük megfigyelésébe az ér-
zékszervek, érzékelés, észlelés, az 
adaptív gondolkodás, kognitív képes-
ségek, a preverbális, kommunikációs, 
nyelvi képességek, a szocializáció, 
énfejlődés, önkiszolgálás és a motoros 
képességek területein. A korhoz kötött 
állapotfelmérések a szülői megfigye-
lésre alapozva ugyanis lehetőséget ad-
nak arra, hogy a lehető legkorábban 
felismerésre kerüljön a gyermek fejlő-
désében esetlegesen bekövetkező meg-
torpanás, eltérő fejlődésmenet vagy a 
már kóros állapot.

Az egészségfejlesztés során – a tu-
dományos kutatások alapján – fő cél 
kell hogy legyen az egyének génál-
lományának védelme. Ennek érde-
kében elsődleges feladat a sérülések 
kivédése, a táplálkozás módosító ha-
tásainak elkerülése, a hormonjellegű 
anyagok szervezetünkre gyakorolt 

egyes környezeti hatások kóros be-
folyására, azaz motiválják az egyé-
neket (családokat), hogy a tájékozott 
beleegyezés alkalmazásával, szak-
szerű támogatás mellett valósuljon 
meg az egyén szükségleteinek/prob-
lémáinak azonosítása. A paciens a 
szakemberek támogatásával képes 
legyen saját céljait megfogalmazni/
kitűzni és a megvalósításhoz szüksé-
ges lépéseket megtenni. Az egyén az 
alapellátás szakembereinek segítsé-
gét igénybe veheti, hogy a kitűzött 
célok megvalósulhassanak. Az ellá-
tórendszerben a szakember-paciens 
találkozások során sor kerül az elért 
eredmények értékelésére, és ha szük-
séges, a módosítások megtételére.

Ahhoz, hogy az Alaptörvényben 
rögzített „az egészséghez való jog 
mindenkit megillető jog” egyenlő 
eséllyel megvalósuljon, az állampol-
gárok számára az ellátásoknak hoz-
záférhetőnek kell lenniük, és szüksé-
ges az is, hogy az ellátók a korszerű, 
tudományos kutatások eredményeit 
alkalmazni tudják munkájuk során.

Köztudott, hogy Magyarország 
messze elmarad az európai országok 
egészségmutatói mögött, ezért mind-
annyiunk (szakemberek és ellátottak) 
kiemelt feladata, hogy mindent meg-

tegyünk a javulás érdekében. Az 
egészségügyi ellátórendszer önmagá-
ban nem képes jelentős változást elérni, 
csakis interdiszciplináris összefogással 
várható jó eredmény.

Napjainkra egyre inkább egyértel-
művé válik, hogy a lakosság egészségi 
állapotán jelentős mértékben két ténye-
ző minél hatékonyabb kiaknázásával 
tudunk javítani. Az egyik az öngon-
doskodás, önsegítés fontosságának mi-
nél szélesebb körben való megvalósítá-
sa, a másik pedig a high-tech ellátás 
minél közelebb vitele a lakosság min-
dennapi életéhez.

Mindkettő az egészséget támogató 
életmód megvalósulását segítheti elő. 
Különböző tényezők azonban eltérő 
mértékben, de meghatározóan hatnak 
egészségünkre: az egyén öröklött ge-
netikai állománya (27%), az egyén 
életmódja (43%), az egyén számára 
biztosított és az igénybe vett egészség-
ügyi ellátás (11%), az egyén közvetlen 
és tágabb környezetének hatásai (19%).

Mivel az életmód és a környezet 
befolyása egészségünkre több mint 
60%, ezért a hangsúlyt az egyén ak-

tivitására, önmegismerésére kell he-
lyeznünk a XXI. században.

A körültekintően megtervezett szű-
rővizsgálatok sem hoznak eredményt, 
ha maga az egyén nem veszi igénybe 
azokat, nem kíván változtatni addigi 
életmódján, gondolkodásán (környe-
zettudatos életmód), hanem csak pasz-
szív módon várja a segítséget. A védő-
női ellátás keretében rendszeresen fel-
ajánlott szűrések célja a bio-, pszicho-, 
szociális állapot, valamint rizikó- és 
védőfaktorok meglétének feltárása, a 
fejlődésben való megtorpanás minél 
korábbi időben való észlelése.

ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE	MEGAJÁNLOTT	IDVPONTOK	
A	VÉDVNVI	ELLÁTÁSBAN

• Várandósság ideje alatt – minimum trimeszterenként (védQnQi tanácsadóban)
• CsecsemQkorban – 0., 1., 3., 6. hónap (védQnQi tanácsadóban)
• 1–7 éves kor között – évente (védQnQi tanácsadóban)
• 7–18 éves kor között – kétévente (oktatási intézményben)
2015-tRl:
• 25–65 éves kor között – 3 évente népegészségügyi méhnyaksz_rés 



46   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/2

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

hatásának ismeretében azok ki-
küszöbölése és gyermekeink szere-
tetteljes környezetben való felnö-
vekedésének biztosítása.

A családok gondozása során ki-
emelt figyelmet kell fordítanunk 
azokra a faktorokra, amelyek az 
epigenetikai kutatások során jelen-
tősnek bizonyultak. A legfontosabb 
gének feletti (epigenetikai) faktorok 
közé tartozik az anya–magzat vi-
szony, a táplálkozás, a hormonok, 
hormonszerű anyagok (permetező-
szerek, műanyagok), gyógyszerek, 
fertőzések, sugárzások hatása, a test-
mozgás hiánya és a társas kapcsola-
tok jellege.

Az egészségügyi ellátás által bizto-
sított alapvizsgálatok igénybevételé-
nek társadalmi jelentősége, hogy 
egészségtervek, egészségtérképek 
készülhetnek a tervszerű, rendszeres 
lakossági szűrések eredményeinek 
figyelembevételével, valamint meg-
ítélhető a lakosság veszélyeztetettsé-
ge is. A lakossági beavatkozások ter-
vezhetővé és célzottakká válhatnak, 
valamint tervezhetővé válik a szak-
emberigény az egészségtérkép alap-
ján, továbbá a szükségletnek megfe-
lelően végezhető a szakemberek 
képzése, továbbképzése.

Az egyének életmódváltásához 
szükséges – a társadalom, az egész-
ségügyi ellátórendszer és az egyének 
összefogásán túl – a média támoga-
tása is, hisz csak közös erőfeszítéssel 
javíthatunk jelenlegi rossz egészségi 
állapotunkon. Mi az, amire min-
denkinek fokozottan szükséges fi-
gyelni? Az egészséges életmód 
nyolc alappillérére, amely a táplál-
kozás, a testedzés, a víz, a napfény, 
a mértékletesség, a levegő, a pihe-
nés és a bizalom.

Az egészségügyi ellátórendszer 
korszerű ismeretekkel való felvérte-
zése több jelenleg folyó projekt célki-
tűzése, melyeknek egyöntetűen célja 
az egészség és az egészséges életmód 
választásának támogatása. Ilyen pél-
dául a TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 
Koragyermekkori program, amely a 0–7 
éves korú gyermekek alapellátásának 
színvonalát és hatékonyságát segíti 
elő. A TÁMOP-6.1.3A-13/1-2013-0001 
számú projektnek pedig az a célki-
tűzése, hogy a védőnők alkalmasak 

legyenek önállóan méhnyakszűrést 
végezni, javítva a körzetükben la-
kók számára a népegészségügyi 
célú méhnyakszűrés elérhetőségét. 
A KEOP 6.1.0/C/11-2011-0002 
jelű Országos kampány a fenntart-
ható életmódért a családok és lakosok 
körében nevű projektben védőnők 
képzése, lakossági médiakampány 
és gyerekeknek, fiataloknak szóló 
játékok fejlesztése valósult meg, 
melynek célja a háztartási hulla-
dék csökkenése, a lakosság környe-
zettudatosságának növelése. 

Az SH/8/1 regisztrációs számú, a 
Svájci Hozzájárulás keretében tá-
mogatott Egészségügy forrásainak 
felhasználásával népegészségügyi fó-
kuszú alapellátás-szervezési modell-
program a Virtuális Ellátó Központ 
támogatásával elnevezésű projekt 
pedig a több települést magába 
foglaló alapellátó praxisközössé-
gek létrejöttét támogatja, vala-
mint az alapellátásban a házior-
vos/gyermek-háziorvos, védőnő, 
körzeti közösségi ápoló mellett a 
gyógytornász, dietetikus, egészség-
pszichológus, népegészségügyi szak-
ember, egészségőr alkalmazásának 
lehetőségét modellezi és vizsgálja 
foglalkoztatásuk hatását a lakosság 
egészségi állapotának változására.

Több intézkedés történt az el-
múlt években, amely az egész tár-
sadalmat érinti. Például ilyen a 
nemdohányzók védelméről szóló tör-
vény, a 2011. évi CIII. törvény a 

népegészségügyi termékadóról 
vagy a nemzeti köznevelésről szóló 
törvénynek a mindennapos test-
nevelést érintő bekezdése, illetve 
az EMMI rendeletét is említhet-
jük a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírá-
sokról. Megemlíthetjük az orszá-
gos tisztifőorvos ajánlását: A rend-
szeres étkezést biztosító, szervezett 
élelmezési ellátásra vonatkozó táplálko-
zás-egészségügyi ajánlás, közétkeztetők 
számára. A Gördülő Egészségügy is po-
zitív kezdeményezés, hiszen a szű-
rővizsgálat életet menthet – ezen 
program célja pedig az egészség 
megőrzése, a betegségek megelő-
zése, kiszűrése.

Számos civil kezdeményezés is 
célul tűzte ki az egészséges élet-
mód, valamint a szűréseken való 
részvétel fontosságára való figye-
lemfelhívást. A Magyar Védőnők 
Egyesülete például a Természetesen 
Anyatejjel és a Nők egészsége a csalá-
dok egészsége programokkal, a Mály-
vavirág Alapítvány A méhnyakrákos 
nők gyógyulásáért és a megelőzésért, az 
Egészség Hídja Összefogás az Ösz-
szefogás az egészségért a mellrák ellen 
című, a Magyar Primer Prevenciós 
Orvosi Egyesület pedig az Első 1000 
nap program – Minden gyermeknek 
joga van az egészséges felnőttkorhoz 
programokkal igyekszik szolgálni 
az egészségügyet – és még sorol-
hatnánk!

CSORDÁS ÁGNES KATALIN

RENDSZERESEN	FELAJÁNLOTT	
ORVOSI VIZSGÁLATOK

Gyermek-háziorvos/háziorvos:
• CsecsemQkorban – 0., 1., 3., 6. hónap
• 1–7 éves kor között – évente
Iskolaorvos:
• 7–18 éves kor között – kétévente
Háziorvos:
• 21 éves korban  – felnQttkori alapstátusz meghatározása
• 21–64 éves kor között – ötévente, egyes megbetegedések megjelenésére utaló 
    kockázat felmerülése esetén kétévente
• 65 év felett – kétévente 
Szakorvos:
• Várandósság ideje alatt – trimeszterenként (minimum 3 alkalom)
• 25–65 éves kor között – 3 évente népegészségügyi céllal méhnyaksz_rés
• 45–65 éves kor között – 2 évente népegészségügyi céllal emlQsz_rés (mammográia)
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A modern ma-
gyar írói szótárak 
készítésében je-
lentős fellendülést 
hoztak az 1950-
es és az 1960-as 
évek, amikor né-
met és orosz ha-
gyományra épül-

ve több magas színvonalú szótár szer-
kesztése kezdődött el (Petőfi-szótár, 
Juhász Gyula-szótár stb.). Ezek a 
munkák azonban a túlzottan apró-
lékos, gazdag jelentéstani és stilisz-
tikai részletezés miatt igen lassan 
készültek el – jobbára cédulázással, 
kézi eszközöket alkalmazva. Az in-
formatikai támogatással, formális 
elveken alapuló, szövegkorpuszra 
épülő első szógyűjtemények a 60-as 
évektől láttak napvilá-
got. Papp Ferenc, a 
magyarországi számí-
tógépes nyelvészet isko-
lateremtő alakja már a 
70-es években felis-
merte a konkordancia 
fontosságát az írói szó-
tárak készítésében. Az 1980-as 
években az új lendületet vett és in-
formatikai alapokra helyezett 
Nagyszótár készítése ösztönzőleg 
hatott a magyar lexikográfiára, s 

ettől kezdve szótáraink alapvetően 
informatikai támogatással készültek. 

A számítástechnika elsősorban az 
adatok tárolásához és rendszerezéséhez 
nyújt segítséget a lexikográfiai munká-
ban. A szótári adatok kezelésének és 
megtalálhatóságának szempontjai szá-
mítógépes környezetben tudnak igazán 
érvényesülni. Míg a papír alapú szótá-
rakban szükségszerű számos korlátozó 
tényező, mint a példaanyag szűkítésé-
nek kényszere, bonyolult utalórendszer, 
terjedelmi megszorítások stb., addig a 
digitális szótárak mentesülnek e kötött-
ségek alól, sőt kedvez az árnyalt, részle-
tező szócikkszerkezeteknek, az adatok 
közti kapcsolatrendszer kialakításának 
az informatikai környezet és a rend-
szerszerűség, s nem utolsó sorban a ter-
jedelmi korlátok is feloldhatók. A kere-

sések gyorssá, pontossá 
és hatékonnyá válnak, s 
olyan adatok lekérdezé-
sére is lehetőség nyílik, 
amelyeket papír alapú 
szótáraknál nem vagy 
csak jelentős energiará-
fordítással érhetnénk el. 

Ezt felismerve 2010-ben az MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézete 
XVIII. századi Osztályán egy OTKA-
pályázat keretében – Tüskés Gábor 
témavezetésével, Kiss Margit szer-

kesztésével, Szathmári István és 
Horváth Katalin szakmai támoga-
tása mellett, digitális módszereket 
alkalmazva – megkezdődött Mikes 
Kelemen írói nyelvének szótári fel-
dolgozása. Az úttörő vállalkozás 
hiánypótló is egyben, hiszen első lé-
pésben elkészült a magyar középkor 
jelenleg legnagyobb elektronikus 
korpusza s digitális formátumban a 
Mikes-szótár az első teljes életmű-
vet feldolgozó szótár. (Azóta már 
készül a digitális József Attila-szó-
tár is Mártonfi Attila szerkesztésé-
ben.) A Mikes halálának 250. év-
fordulója alkalmából összeállított 
honlap is elérhetővé vált, amelyen 
az író munkásságához kapcsolódó 
különféle ismeretanyagok találha-
tók (www.ektf.hu).

A Törökországi levelek megírásán 
kívül Mikes jelentős mennyisé-

gű prózai művet fordított franciáról 
magyarra. A Hopp Lajos által készí-
tett kritikai kiadás mintegy hatezer 
oldalából mindössze jó háromszáz 
oldalnyit tesznek ki a levelek. A di-
gitális feldolgozásnak köszönhetően 
ma már tudjuk, hogy Mikesnek ösz-
szesen körülbelül másfél millió szava 
van: ez a mennyiség háromszor több 
Petőfi életművénél és ötször több Jó-
zsef Attiláénál. A magyar irodalmi és 
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vé, hanem a Magyar Elektronikus 
Könyvtárban, a MEK-en bárki hoz-
záférhet. 

Míg a mai helyesírás szabályzatba 
rögzített, a régi szövegeké nem 

volt az, s ugyanannak a szerzőnek 
különböző műveiben is ingadozott 
az írásmód. A digitális szókeresők 
alapja az egységes, szabályozott he-

köznyelv szótárának – közismertebb 
nevén a Nagyszótárnak – elektroni-
kus szövegkorpusza, amely 1772-től 
napjainkig tartalmaz szövegeket, je-
lenleg mindössze tizennyolcszorosa 
a Mikes-korpusznak. A projekt egyik 
jelentős eredménye, hogy az életmű 
elektronikus formában nemcsak a 
szótár készítői számára vált elérhető-

lyesírási rendszer, a szoftveres támo-
gatások is ez alapján működnek. A 
történeti szövegek számítógépes fel-
dolgozásában azonban kevés lehető-
ség kínálkozik az automatizmusok 
számára. A régi korok írásmódbeli 
egyenetlenségeit és a számítógép sza-
bályozottságát egymáshoz közelíteni 
nem magától értetődő feladat: a Mi-
kes-szótár esetében pusztán néhány 
szabályos eltérést tudtunk „gépesíte-
ni”, a szótárrá szerkesztés jelentős ré-
szét manuálisan kellett elvégeznünk. 

Az általunk kialakított módszert 
más digitális szótári munkáknál is 
eredményesen lehet alkalmazni. A 
kötetek szkennelését követően szö-
vegfelismertető szoftver speciális 
beállításaival alkalmassá tettük gépi 
feldolgozásra a nyomtatott kritikai 
kiadás szöveganyagát. Ezt követően 
korrektúráztuk a felismertetett szö-
veget, és elláttuk tartalmi jelölőele-
mekkel, úgynevezett XML-
tagekkel. E címkézés lehetővé tette, 
hogy ne csak egy-egy szóra vagy 
szavakra, hanem azonos funkcióban 
álló tartalmi egységekre is kereshes-
sünk, mint például a rövidítésekre, 
idegen szavakra, versbetétekre stb.

Több olyan statisztika is készült, 
amelyet eddig emberi erőforrással 
lehetetlen volt létrehozni. A szoftve-
res támogatással készített szókon-
kordancia például megmutatja, hogy 
az egyes szavak hányszor és milyen 
szövegkörnyezetben találhatók. Ez a 
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lista a szótani kutatások számára 
kincsesbánya, de egyben a szótárké-
szítés alapja is. Számos esetben már 
önmagában véve is produktum: 
gyorsan, könnyen létrehozható, és a 
kutatók számára hasznos forrás. A 
régies írásmódú szövegeknél tud-
nunk kell pontosan, hogyan írták le 
a keresett szót, vagy segítenünk kell 
a felhasználót megtalálásukban. 
Ilyenkor a szabálytalan alakokat cél-
szerű a szabályos formák felé közelí-
teni. A Mikes-szótár szerkesztése so-
rán a másfél millió szó minden egyes 
darabjánál ezt az elvet követtük. A 
régies írásmód mellett szegmentálási 
anomáliákkal is számolnunk kellett: 
összetett szavak, illetve egyes tolda-
léktípusok különírásával vagy mai 
különírt alakok egybeírásával. A 
konkordancialista elemeiből kiin-
dulva haladtunk a mai formák felé, 
így minden mikesi alaknak megha-
tároztuk az alapalakját, majd hozzá-
rendeltük a mai címszót. 

Azt is megtudhatjuk a szótárból, 
hogy Mikes használta-e példá-

ul a kanál szót, függetlenül attól, 
hogy leírta-e ebben a mai formájá-
ban vagy csak kalán alakban. Lekér-
dezhetjük azt is, hogy melyek az író 
önálló szóalkotásai, amelyeket más 
szótárban nem találunk meg, mint 
például a balgondolat, halálszolgálat 
stb. A szokásosnál bővebb utalások 
segítségével eljuthatunk más vonat-
kozó címszavakhoz is, akár a szótá-
ron belül, akár más szótárra utalva; 
de listázhatjuk például a török ere-
detű szavakat és a tulajdonneveket 
is. A szótári kereséshez kialakítot-
tunk egy internetes felületet, ame-
lyen további lekérdezési lehetőségek 
állnak rendelkezésre. A speciális ke-
reséseknek köszönhetően nemcsak 
szóegészre, hanem egy-egy szón be-
lüli betűsorozatra is tudunk keresni, 
de listázhatunk adatokat akár az 
egész életműből vagy akár néhány 
műre vonatkozóan is. Kiválaszthat-
juk azt is, hogy a régies vagy a mai 
alakok között szeretnénk keresni 
(http://mikesszotar.iti.mta.hu). Az új 
feldolgozási módszer lehetővé teszi, 
hogy a terjedelmes szövegeket úgy is 
fel lehessen dolgozni, amire koráb-
ban nem volt mód. Ezekkel a mód-
szerekkel új eredmények várhatók az 
irodalomkutatásban és a nyelvtudo-
mányban, azonban nemcsak a filo-

lógusok kapnak újat a számítástech-
nikai eszközök alkalmazásától, ha-
nem az informatikusokra is új kihí-
vások várnak.

A szótár készítése során megfi-
gyeltük, hogy nemcsak egy-egy 
szó, hanem nagyobb, mondatnyi 
egységek is többször ismétlődnek 
a szövegekben. Ezek nem mindig 
szóról szóra történő egyezések, 
hanem olykor kisebb eltéréseket 
tartalmaznak. Ezek feltárása és 
elemzése az irodalomtörténeti ku-
tatásoknak fontos feladata, ame-
lyet manuális eszközökkel nem 
tudunk eredményesen elvégezni, 
eddig csak a jéghegy csúcsát lát-
tuk belőlük. A Budapesti Műszaki 
Egyetem egyik informatikus hall-
gatója intézetünk gyakornokaként 
kifejlesztett egy olyan eljárást, 
amellyel ezek az azonos vagy ha-
sonló, szövegek listázhatók a régi, 
egyenetlen írásmódot tartalmazó 
szövegkorpuszból anélkül, hogy 
célzott szó- vagy szövegkereséseket 
végeznénk. A XVIII. századi szö-
vegekben komoly informatikai ki-
hívást jelentett e feladatnak a meg-
oldása, amely iro da lom tör téneti 
újdonságot hozott. A módszer ki-
dolgozása lehetőséget teremt arra, 
hogy más, nagyobb szövegkorpu-
szokat is hasonló módon vizsgál-
hassunk. 

Mára az írói szótárak száma fo-
lyamatosan nő, mégis kevés figyel-
met kapnak e munkák, holott ké-
szítésük kortörténeti, irodalomtör-
téneti, nyelvészeti ismereteket fel-
tételez, és a megfelelő informatikai 
eszközök alkalmazását is megkí-
vánja. A korszerű írói szótárak 
sokkal többet nyújtanak a szócik-
kek bemutatásánál, a szójelentések 
leírásánál és a számadatok felsoro-
lásánál. A statikusság helyébe a di-
namikusság és az egyéni szempon-
tok szerinti alakíthatóság lépett. 
Különféle beállításokkal a szótárt 
testre szabhatjuk, és a kívánt részle-
teket listázhatjuk. A kutatással az 
volt a célunk, hogy a mai kor igé-
nyeihez igazodva megőrizzük múl-
tunk értékeit, elérhetővé tegyük 
minden érdeklődő számára, s be-
mutassuk a XVIII. századi iroda-
lom egyik legnagyobb alakját úgy, 
ahogy eddig még nem ismertük.

KISS MARGIT

A vöröshagyma

A magyar tájnyelv hajmának, zsidó-
szalonnának és mózespecsenyének is 
nevezi a vöröshagymát. A vöröshagy-
ma kis mennyiségben tartalmaz B1-, 
B2- és E-vitamint, nagy mennyiségben 
C-vitamint, ezenkívül kalcium, kálium, 
foszfor, magnézium, vas, jód, szelén, réz 
és cink van benne, továbbá omega-3 
zsírsavat és rostokat is rejt magában. 

A vöröshagymában található 
kvercetin nevű flavonolnak a vastag-
béldaganat megelőzésében rendkí-
vül jótékony hatása van, továbbá je-
lentősen csökkenti a vastagbélben a 
korai érési stádiumú daganatos sej-
tek számát és méretét. Francia kuta-
tások szerint rendszeres fogyasztása 
csökkenti a mellrák kialakulásának 
esélyét, de hatékony fegyver lehet a 
prosztatarák és a gyomorrák megelő-
zésében is. A kvercetin erős 
gyulladásgátló hatása miatt kiváló 
szer az ízületi gyulladás és más beteg-
ségek okozta gyulladás ellen , s haté-
kony a köszvény terápiájában is.  Em-
bereken végzett felmérések és klini-
kai vizsgálatok arról tanúskodnak, 
hogy a vöröshagyma gátolja az érelme-
szesedés, a trombózis, a vérrögképződés 
kialakulását, segít megelőzni a koszorú-
ér-megbetegedést és hasznos a szívro-
ham rizikójának csökkentésére. Kísérle-
tek szerint nyersen fogyasztva véd a zsí-
ros ételek miatt kialakuló koleszterin-
szint-növekedéssel szemben. A hatás 
eléréséhez az is elegendő, ha a zsíros étel-
lel együtt 5 dkg nyers vagy bármilyen 
módon elkészített hagymát eszünk. A 
modern fitoterápia újabban asztmás ro-
hamok megelőzésére is használja. 

Táplálkozási szakértők szerint a 
hagyma több módon is támogatja az 
egészséget: vizelethajtó hatással bír, 
javítja az étvágyat, csökkenti a vércu-
korszintet, jótékonyan hat az emész-
tésre és enyhíti a bélgörcsöket. Kivá-
lóan hat a megfázásos betegségek 
enyhítésére, köhögés csillapítására, 
valamint a hurutos- és légúti megbe-
tegedések kezelésére. A hagymában 
lévő illó vegyi anyagok fellazítják a 
légutakban lerakódott, besűrűsödött 
nyákréteget

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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járás tulajdonképpen a Nap–Föld fi-
zikai folyamatok összessége. Ebből a 
műholdakat közvetlenül fenyegető 
űridőjárási kockázatokat vizsgáljuk, 
közülük a legnagyobb veszélyt a 
nagyenergiájú részecskék jelentik. 
Éppen ezért mind Európában, mind 
az USA-ban hatalmas összegeket 
fordítanak a sugárzási övekben zajló 
folyamatok jobb megértését célzó 
programokra. A XXI. században az 
űrtechnológia használata a minden-
napi életünk részévé vált, gondol-
junk csak a GPS-vevőkre. Az előre-
jelzés tehát a technológia fejlődésé-
vel napjainkban vált fontossá. 

A mi hozzájárulásunk a Föld körü-
li plazma, pontosabban a plazma-
szféra sűrűségváltozásainak folya-
matos, földi mérésekre alapozott kö-
vetése. A projektet (PLASMON – a 
plazma monitoring angol rövidíté-
se) az EU FP7-es keretprogramja 
támogatta, ez év júliusában zárult. 
A plazmaszféra mintegy 1000 kilo-
méter magasságban kezdődik és (a 
Föld közepétől mérve) átlagosan 4 
földsugárig, azaz körülbelül 25 000 
kilométerig terjed ki. Ezen a tarto-
mányon csak igen kevés műhold ha-
lad át, viszont földi mérésekkel jól 
elérhető. Ez tehát a plazmaszféra 
egyfajta távérzékelése a Földről. A 

sűrűség becslésére a mágneses erő-
vonalak saját rezgéseit használjuk.
– Miért fontosak a mágneses erővo-
nalak, hogyan rezegnek, hogy lehet 
ezt kimérni, és hogyan lesz ebből űr-
időjárási előrejelzés?
– Ahogy egy hangszer húrjának rez-
gése, a Föld mágneses erővonalainak 
rezonanciafrekvenciája is az erővo-
nal mint húr fizikai jellemzőitől 
függ: a hosszától, feszítettségétől és 
sűrűségétől (a húr vastagságától). A 
Föld mágneses tere első közelítésben 
egy, a Föld mélyébe helyezett 
rúdmágnes teréhez hasonlítható. Az 
erővonalak a két ellentett pólust kö-
tik össze, a Föld esetében az egyenlí-
tő közelében kilépők a legrövideb-
bek, a sarkok felé egyre hosszabbak. 
Ezért a rezonáns frekvencia a sarkok 
felé csökken. Egy adott helyen, pél-
dául a Budapesten kilépő erővonal 
hossza, alakja, feszítettsége csak ki-
csit változik, s a geomágneses mo-
dellekből jól számítható. Azaz a re-
zonancia frekvenciájának meghatá-
rozásában a sűrűség (és eloszlása) az 
egyetlen szabad paraméter. Ha meg 
tudom mérni a frekvenciát, vissza 
tudok számolni a sűrűségre.

Ehhez semmi más nem kell, mint 
állandósított helyeken, praktikusan 
a Föld felszínén folyamatosan mérni 

– Az űridőjárás előrejelzése nagyon 
izgalmas kutatási programnak tű-
nik. Ön hogyan került erre a terü-
letre?
– Az egyetem elvégzése után Vesz-
prémben, szülővárosomban keres-
tem munkát. Már szinte alá is írtam 
a tanári szerződést egy középiskolá-
val, amikor barátoktól hallottam a 
megüresedett tihanyi állásról. A Ba-
laton-felvidéket mindig is szeret-
tem, és a kutatói pálya is mindig 
vonzott. Gyorsan döntöttem. Innen 
már viszonylag egyenes út vezetett 
az űrkutatáshoz: éppen egy akkor 
folyó amerikai–magyar  űrkutatási 
projektbe csöppentem bele.
– Tulajdonképpen mi az űridőjárás 
és miért fontos az előrejelzése?
– A Föld körüli térség fizikai jelen-
ségeinek leírására régóta használunk 
olyan, az időjárás leírásából kölcsön-
zött fogalmakat, mint mágneses vi-
har, poláris eső, napszél stb. Az ide 
tartozó jelenségek egy részét, mint 
például a sarki fényt a XVIII. szá-
zadban még időjárási jelenségnek 
vélték. Magyarországon a mágneses 
viharok észlelését is az Országos 
Meteorológiai Szolgálat elődje, az 
1870-ben alapított Meteorológiai és 
Földdelejességi Magyar Királyi Köz-
ponti Intézet kezdte meg. Az űridő-
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MILYEN LESZ AZ _RIDQJÁRÁS?
Kevesen	gondolnák,	hogy	az	eridWjárás	–	ha	közvetve	is	–,	de	
hatással	 lehet	 hétköznapi	 életünkre.	 Gyakran	 használjuk	 az	
olyan,	 ereszközök	 nyújtotta	 lehetWségeket,	 mint	 a	 GPS,	 az	
internet	 vagy	 a	 televíziózás	 pedig	 ma	 már	 elképzelhetetlen	
meholdak	nélkül.	Nem	csoda,	hogy	növekszik	az	érdeklWdés	az	
ereszközöket	fenyegetW	kockázatok	elWrejelzése	iránt.	Hazánk	
kutatóinak	 vezetW	 szerepük	 van	 ebben	 a	 munkában.	 ErrWl	
beszélgettünk	 Heilig	 Balázzsal,	 a	 Tihanyi	 Geofizikai	

Obszervatórium	fWmunkatársával.
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don voltak együttműködő partnereink. 
Dél-Afrika számunkra egy különösen 
fontos terület: Magyarország mágnesesen 
konjugált területe. Ez azt jelenti, hogy a 
Magyarországról kiinduló erővonalak 
másik talppontja Dél-Afrikában van. En-
nek például a rezonancia vizsgálatánál 
van különös jelentősége. A résztvevők lis-
tája így persze még hiányos. Nem számol-
tam azokat, akik a mérések befogadásá-
val segítenek minket szerte a világon.
– A program lezárult. Mik a további 
tervek?
– A program EU által támogatott 
szakasza zárult le. Igyekszünk min-
dent megtenni azért, hogy a lét-

rehozott rendszert fenntartsuk, fej-
lesszük, bővítsük. Szeretnénk az ada-
tokat is minél több helyre eljuttatni, 
hogy minél jobban hasznosuljanak és a 
kutatás is halad tovább. Új projektje-
ink is vannak. Magyarországról egye-
düliként veszünk részt például az Eu-
rópai Űrügynökség SWARM-
misszió já ban, melynek célja a földi 
mágneses tér, a Föld körüli térség fizi-
kai folyamatainak mélyebb megértése. 

A mi feladatunk a három 
SWARM-műhold által észlelt 
ultraalacsony-frekvenciás hullá-
mok (ilyen az erővonal-rezonan-
cia is) vizsgálata, valamint a plaz-
maszféra külső határának, a plaz-
mapauzának a de tektálására al-
kalmas módszer kifejlesztése lesz. 
Természetesen ismét csak nem-
zetközi együttműködésben.

TRUPKA ZOLTÁN

automatizálásában, pontosításában 
és a hullámterjedési problémák 
megoldásában is a vezető csoport a 
világon. Ez már önmagában is elég 
ok lett volna, hogy a projekt veze-
tői magyarok legyenek. Az már 
csak hab a tortán, hogy a mi háló-
zatunk és módszerünk igen szeren-
csésen egészíti ki az ő munkájukat.

Tihanyban fogjuk össze az 
EMMA-mérőhálózat tevékenysé-
gét, s itt zajlottak-zajlanak a mód-
szerrel kapcsolatos fejlesztések is. 
Ebben a munkában a fő partnerünk 
Massimo Vellante és csoportja 
(L’Aquilai Egyetem, Olaszország) volt. 

A plazmaszféra-monitorozó rendszer 
egyik példánya is nálunk fut. A meg-
figyelési adatok inverziója Olaszor-
szágban történik, a plazmaszféra-mo-
dell futtatása pedig az USA-ban.
– Kik vesznek részt a programban?
– A program 11 intézet összefogásá-
val valósult meg. A feladat termé-
szetéből adódóan itt valóban globá-
lis összefogásra van szükség, ezt 
tükrözi a résztvevők listája is. Ezek 
között olyan nagynevű intézetek is 
vannak, mint a British Antarctic 
Survey (UK), a Los Alamos Natio-
nal Laboratory (USA). A modellt a 
New Mexico Institute of Mining 
and Technology-n (USA) fejlesztet-
ték. A további résztvevők egyete-
mek, űrkutatási és geofizikai inté-
zetek Olaszországból, Lengyelor-
szágból, Finnországból. Az USA-n 
kívül Dél-Afrikában és Új-Zélan-

a mágneses tér változásait. Ezekből 
a változásokból az erővonal-rezo-
nanciák kiválasztása az igazi fel-
adat. Ezen a téren sokat léptünk 
előre, ma már teljesen automatiku-
san és valós időben vagyunk képe-
sek végezni. A megfigyelésekre pe-
dig európai összefogással egy 
észak–déli állomáshálózatot hoz-
tunk létre, az EMMA-t (európai 
kvázi-meridionális mágneses állo-
máshálózat), amely Lappföldtől Kö-
zép-Olaszországig terjed.

Az ezeken az állomásokon végzett 
mérések eredményét – más méré-
sek-kel együtt – egy plazmaszféra-

modellbe táplálják, amely a kódolt 
fizikai modell alapján már arra is 
képes, hogy olyan területre is becs-
lést adjon, ahol nem is volt mérés, 
vagy hogy a közeljövő változásait 
előre jelezze. Mindez ismét teljesen 
analóg azzal, ahogy a meteorológi-
ai megfigyelőhálózatok és előrejel-
zések működnek.
– Milyen szerepük van a magyar 
szakembereknek ezekben a kutatá-
sokban?
– A program vezetője Lichtenberger 
János, az ELTE Űrkutató Csoport-
jának professzora. Ők ugyanis egy 
hasonló, de globális (Kamcsatkától 
az Antarktiszig) hálózatot tartanak 
fenn, s egy, a miénktől teljesen füg-
getlen módszerrel, de szintén a 
plazmaszféra sűrűségét monitoroz-
zák. Az ELTE-n működő csoport 
nemcsak ebben, hanem a módszer 

Mágnesmentes mérQhely a tihanyi obszervatóriumban A napszél (sárga) a földi mágneses tér (kék vonalak), a plazmaszféra 
(lila) és a sugárzási övek (világoskék)

Napszél

KülsQ öv

Plazmaszféra

BelsQ öv

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

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

A fák képesek az égig nőni! Amikor a beborító, 
oltalmazó, kiteljesítő korona már az Univerzu-

mot idézi. A karácsonyi fenyőünnep után évkezdő 
tárlatunk legyen lombhullatóink dicsérete. Használ-
juk ki a telet, az ágrendszerek kiismerhetetlen bo-
nyolultságú struktúrájában ilyenkor kalandozhat a 
tekintet. Az elágazódó, kereszteződve fonódó tér-
görbék útvesztőjében minduntalan eltévedünk, s 
csak egy szabály van: ha nem adjuk fel, megyünk 
tovább, egyszer elérjük az eget. Hogy hol, előre nem 
tudható. Megannyi metafora… Mikor aztán belefá-
radtunk (s a nyakunk is kezd görcsöt kapni), néz-
zünk a lábunk elé is. Lám egy kis bohóc ott is „olyan, 
mint”-et játszik. Ki tudja, nem éppen ő fog-e maj-
dan az égig növekedni? H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2



2015/2  ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   53

1. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Béke – A mánfai templom 

2. Tarjáni Antal (Tatabánya, tarjani.a@gmail.com)  

– Hársmadár – A szikrázó napsütésben vettem észre  

a lehullott hárstermést a kQris lependéktermése mellett 

3. Felszeghy Szabolcs (Debrecen,  

szabolcs.felszeghy@gmail.com) – VédQ kar –  
A szobrász Györfi Lajos karcagi születés_, Püspökladányban 

élQ m_vész. Az államalapító cím_ m_ve is itt áll.  
Testvérével, GyQrfi Sándorral együtt Magyar Örökség-díjas 

(mint lapunk is) 

4. Szántói Krisztián (Sümeg, szantoik@gmail.com)  

– Áldás – A Sümegi vár déli oldalában vagyunk.  

Egykor itt egy ’Természetvédelmi terület’  tábla állt,  

nem tudom, kinek az érdeke volt elt_ntetni, megszüntetni  
az oltalmat.
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A z optimális valutaövezet el-
méletének megalkotója, Ro-
bert Mundell az ezredforduló 

világgazdaságát meghatározó négy 
legfontosabb elem egyikeként említi 
az euró létrejöttét (az információs 
technológiai forradalom, a globali-
záció és az amerikai gazdaság akko-
riban tapasztalt expanziója mellett), 
amely magában hordozza az erővi-
szonyok átrendeződésének lehetősé-
gét a világgazdaságban. Az azóta el-
telt évek – különösen a nemzetközi 
pénzügyi és gazdasági válság – újra-
rendezték a világgazdaság fejlődését 
meghatározó legfontosabb tendenci-
ák körét, a súlypontok tekintetében 
azonban a technológiai forradalom 
és a globalizáció mellett legfeljebb a 
földrajzi súlypontok tolódtak előbb 
az ázsiai országok (Kína és India), 
majd legújabban az úgynevezett 
MIST-országok (Mexikó, Indoné-
zia, Dél-Korea, Törökország) felé, 
míg a válság hatására nemcsak az ame-
rikai gazdaság lassulása, de a kelet-kö-
zép-európai térség szempontjából meg-
határozó eurózóna elhúzódó válsága is 
jellemzővé vált. A kelet-közép-európai 
országok közvetlen külső környezetét 
meghatározó válságfolyamatok nagy-
mértékben befolyásolták a térség orszá-
gainak makrogazdasági folyamatait, 
gazdaságpolitikájuknak alakulását, il-
letve az integráció következő szintjét je-
lentő euróbevezetés stratégiáját. 

Az	euróövezeti	válság	jellemzWi
A Gazdasági és Monetáris Unió 
(GMU) megalkotóit az integrációs fel-
építmény monetáris politika területére 

A Z  E U R Ó C S AT L A KO Z Á S  P E R S P E K T Í V Á J A

A pénzügyi és gazdasági válság új megvilágításba helyezte az eurócsatlakozás kérdéskörét a kelet-

közép-európai	 országok	 gazdaságpolitikai	 döntéshozói	 szemében.	 A	 feltételrendszer	 –	 az	 egyenlW	
elbírálás elve alapján – formailag nem változott ugyan, de az euróövezeti válságkezelés számos új 

elemet hozott a már eurótag országok esetében. A válság hatására a térség országainak gazdasági 

teljesítménye	is	differenciáltan	alakult.	A	kívül	maradás	–	a	társadalom	részérWl	érzékelhetW	mégoly	
erWs	támogatottsága	ellenére	–	az	uniós	döntéshozatali	folyamatban	való	marginalizálódással	járhat.			

történő kiterjesztésekor az moti-
válta, hogy a „stabilitás és prospe-
ritás” övezete jöj jön létre az 
euróövezetben. A GMU megalko-
tói azt várták, hogy nominális és 
reál-konvergencia indul el a tagál-
lamokban. A pozitív várakozások 
ellenére a monetáris integráció in-
tézményesülésének folyamata bő 
harminc évet vett igénybe, s az eu-
ró sikeres bevezetését két kudarcba 
fulladt kísérlet előzte meg. Az eu-
ró nemzetközi szerepét mégis sike-
rült megerősíteni, a monetáris in-
tegráció makrogazdasági hatásai 
az eurózóna egészére ugyanakkor 
nem minden esetben, illetve jó-
részt az Unió felzárkózó tagálla-
mai esetében igazolták a várakozá-
sokat. A pénzügyi és gazdasági 
válság az eurófelépítmény hiányos-

ságaira mutatott rá, felerősítve a 
rendszer gyengeségeit és a negatív 
folyamatokat. 

A válságkezelési mechanizmusok el-
sősorban a megelőzésre törekedtek, új 
gazdasági kormányzási mechanizmus 
kialakítása történt meg, speciális támo-
gatási eszközök jöttek létre ezzel a cél-
lal. Az euróövezet a gazdaságpolitikák 
szorosabb koordinációjának irányába 
halad. Az Európai Központi Bank ko-
rábban nem jellemző intervenciókat 
hajtott végre (kamatcsökkentés, kor-
mányzati kötvényvásárlás, likviditás 
biztosítása a bankszektornak), az intéz-
mény jelentősen hozzájárult a válság-
kezeléshez, a válság hatásainak enyhí-
téséhez. Az euróövezet számára jelen 
pillanatban a legfontosabb az euró visz-
szafordíthatatlan jellegének erősítése, a 
piaci bizalom helyreállítása, ami az 

KILÁTÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK  
A PÉNZÜGYI VÁLSÁG TÜKRÉBEN

Konvergenciafolyamat Kelet- és Közép-Európában,

 2008–2012 (egy fQre esQ GDP alapján)

Euróövezet 
(17 ország)
Bulgária

Csehország

Észtország

Lettország

Litvánia

Magyarország

Lengyelország

Románia

Szlovénia

Szlovákia

 2008 2009 2010 2011 2012

120

100

80

60

40

20

0



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/2  55

tési trend volt hatással, amely a no-
minális mutatók terén erősítette a 
konvergenciát.   

A válságkezelés valamennyi ország-
ban szükségessé tette a fiskális konszo-
lidációt, különösen az európai uniós 
tagállamokban – ez alól a KKE-térség 
országai sem voltak kivételek. A kon-
szolidációs lépések növekedéskorlátozó 
hatással voltak, ezzel párhuzamosan az 
adósságcsökkentésre igazából nem ta-
lálni sikeres példát. Az adósságpályák a 
kiinduló feltételrendszertől függően 
nem mutatnak egymáshoz viszonyítva 
konvergálást. (A maast-
richti feltétel azonban 
nem is ehhez köti a kri-
tériumok teljesülését.)

A válság diverzifikál-
tabbá tette a KKE-
térségbeli országok 
makrogazdasági telje-
sítményét, rövid és 
hosszú távú növekedési 
és felzárkózási kilátása-
ik számos tényező mi-
att eltérően alakultak. 
A rövid távú konver-
gencia-megtorpanás 
akár hosszú távú ten-
dencia is lehet abban az esetben, ha 
az innováció, oktatás és humán tőke 
fejlesztése áldozatul esik a megszorí-
tó programoknak. Az európai integ-
ráció alapját és legitimitását jelentő 
konvergencia-folyamat megtorpa-
nása komoly veszélyeket hozhat nem 
csak az egyes tagállamok, de az 
egész európai projekt szempontjából, 
egyben a térség egészének lemara-
dásához vezethet.

Mérlegen az eurócsatlakozás
Az euró bevezetésének időzítése, az 
ahhoz vezető konvergencia-út, az esz-
közrendszer kiválasztása végső soron 
politikai döntés, azt megelőzően azon-

ban a költség-haszon elemzésre ala-
puló gazdasági megfontolások lehet-
nek irányadók. A válság tanulsága, 
hogy a tagsághoz nem elégséges a 
maastrichti kritériumok teljesítése, a 
tagállamnak saját mérlegelése függ-
vényében olyan tényezőket is figye-
lembe kell vennie, mint a tagállami 
versenyképesség, a kormányzás mi-
nősége, a makrogazdasági helyzet és 
kilátások. A kérdés összetettségét bi-
zonyítja, hogy a nominális konver-
gencia mellett nemcsak a reál-kon-
vergencia szintje, de a nettó befekte-
tői pozíció, illetve az intézményi in-
tegráció mértéke is fontos lehet a 
csatlakozás mérlegelésekor. A felké-
szülésnél figyelembe venni kívánt 
tényezők körét az adott tagállamnak 
magának kell kialakítania, ugyan-
akkor ez nem jelenti a hivatalos fel-
vételi feltételek változását. Mind-
ezek nem csupán az euróbevezetés 
miatt fontosak, szükségesek az or-
szág makrogazdasági stabilitásához 
is. A kérdéskör objektív vizsgálatá-
hoz a legjobb megközelítés, ha az 

euróra mint lehetőségre tekintünk, 
amely azonban feltételekhez kötődik, 
és endogén fejlődés eredménye. 

A KKE-térség országai a csatlakozás 
kérdésében az euróövezeti bizonyta-
lanságok miatt a gyors csatlakozási 
szcenárióról inkább a halogató, időben 
kiváró stratégia felé fordultak. Cseh-
országban egyenesen a népszavazás 
beiktatásának kérdése is felmerült, 
amely lehetővé tehetné – svéd mintára 
– az euróbevezetés bizonytalan idő-
pontra való halasztását. A cseh szkepti-
kus hozzáállás más európai projektek 
esetében is jól megfogható, ez látszik 
az Euró Plusz Paktumból, illetve a 
TSCG-ből (Gazdasági és monetáris 

egyik legfőbb akadálya a tartós növe-
kedési pályára való visszatérésnek, a 
GMU-gazdaságok stabilizálásának. 
Az euróövezet fenntarthatóságához 
fontos emellett, hogy a tagállamok 
versenyképessége ne sérüljön a csatla-
kozással. 

A pénzügyi és gazdasági válság nem 
érintette egyformán a kelet- és kö-
zép-európai (KKE) országokat, 
mindamellett a térség összességében 
ellenállónak bizonyult a válság nega-
tív hatásaira, noha 2008-ban Ma-
gyarország és Lettország kényszerült 
IMF-mentőcsomagra, 2009-ben és 
2011-ben pedig Románia fordult a 
nemzetközi szervezethez segítségért. 

A bruttó hazai termék (GDP) növeke-
dése alapján azonban megállapíthatjuk, 
hogy a térség országai (az egyedüli 
2009-es évet kivéve, amikor Lengyel-
országon kívül valamennyi térségbeli 
országban csökkent a GDP) az Európai 
Unió átlagánál gyorsabb ütemben tud-
tak növekedni (Magyarország és Szlo-
vénia kivételével). A munkanélküliség 
tekintetében ezzel szemben sokkal rosz-
szabbul teljesített a régió (Csehország, 
Lengyelország és Románia kivételé-
vel), mint az EU-átlag. 

A lassuló nemzetközi gazdasági kör-
nyezet a reálkonvergencia folyamatát 
több országban is lassította, megakasz-
totta (pl. Magyarország). A válságke-
zelésben sikeres országok ezzel szem-
ben gyorsabb felzárkózási mak ro-
pályára tudtak lépni (Lengyelország). 
A növekedés forrása átalakult, a belső 
kereslet és beruházások által hajtott nö-
vekedési pályák helyét az export-vezé-
relt növekedési modellek vették át – a 
külpiaci versenyképesség még inkább 
kulcsszerepet játszik a bővülési, reálfel-
zárkózási folyamatban.

A nominális konvergencia folyama-
tára a globális dezinflációs folyama-
tok, illetve a radikális kamatcsökken-



56   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/2

állóan reagáltak, a válság hatására 
a konvergencia-folyamat láthatóan 
lelassult. A csatlakozással kapcsola-
tos megfontolásokat ma már nem 
a monetáris és fiskális kritériumok 
teljesítéséből fakadó kötelezettsé-
gek vezérlik, előtérbe kerültek a 
politikai (és a társadalmi elváráso-
kat figyelembe vevő) érvek. A vál-
ság relativizálta az eurócsatlakozás 
problematikáját a kelet- és közép-
európai országokban, prompt 
megoldásra a V4 euróövezeten kí-
vüli tagjai nem törekednek. A pre-
in státus azonban csak átmeneti 
időszakra biztosítja a megfigyelői 
szintű részvételt az Európai Unió 
magországainak számító körben ho-
zott döntéseknél. Ez a legfőbb moti-
váció jelenleg a leginkább pro-euró 
tagország, Lengyelország hozzáállá-
sában. Az eurócsatlakozás kapcsán 
meghozott döntésnél mindenképpen 
fontos a gazdasági megfontolások 
figyelembe vétele, amely – az övezet 
válsága, egyes tagállamok nehézsé-
gei stb. ellenére – számos előnyöket 
hordoz a stabilitási kultúra importja, 
az árfolyamkockázat kiküszöbölése, 
a tőkeáramlás élénkülése révén. Az 
egyes tagállamok saját, egyéni felké-
szülési stratégiájukkal tudnak legin-
kább kialakítani optimális konver-
gencia-utat az övezetbe, amely lehe-
tővé teszi a tagságból fakadó elő-
nyök maximalizálását, egyben – a 
válság által még inkább felszínre ke-
rülő – veszélyekre és kockázatokra 
való felkészülést. A hosszú távú fel-
zárkózás ráirányítja a figyelmet a 
versenyképességi tényezők erősítésé-
nek szükségességére, amely az inno-
váció és oktatás fejlesztését feltétele-
zi. Az eurócsatlakozás alapfeltételé-
nek számító nominális és reál-kon-
vergencia az Európai Unió 
stabilitása, politikai alapjai és fenn-
tarthatósága szempontjából is alap-
vető folyamat. Ennek fenntartása, a 
tagállamok ösztönzése az Európai 
Bizottság feladata, amely az európai 
szemeszter keretében erre külön jo-
gosítványokat kapott. Az európai 
intézményeknek is érdeke, hogy az 
euró-projektet a tagállami érdekek 
ne ássák alá, a közös valutába vetett 
piaci bizalom megerősödjön. Ehhez 
a KKE-térség csatlakozási hajlandó-
sága is hozzásegíthet.

WISNIEWSKI ANNA       

unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződésből) va-
ló kimaradáson is. 

Lengyelország elkötelezettebb a pro-
jekt mellett, a megközelítés sokkal in-
kább politikai, nemzetközi politikai 
érveket figyelembe vevő. Lengyelor-
szág az eurócsatlakozást az európai 
döntéshozatali mechanizmusban kifej-
tett befolyás szempontjából közelíti 
meg, amit a cseh elit például nem vesz 
figyelembe. A lengyel kormány dön-
téséhez szakértői csoportot kért fel, 
amely a gazdasági szempontokat mér-
legelő háttérelemzéssel alapozza meg 
az előnyök kihasználását leginkább le-
hetővé tevő szcenárió kidolgozását.

 Magyarország a csatlakozás idő-
szakában még határozott elkötele-
zettsége ellenére a külső és belső fel-
tételek módosulása miatt levette na-
pirendről a kérdést – a céldátum 
többszöri eltolása után. Jelenleg poli-
tikai megfontolások állnak az 
eurókérdéssel kapcsolatos távolság-
tartás mögött – a nemzeti valuta és 
monetáris irányítás önállósága szim-
bolikus tartalommal bír. A hivatalos 
kormányzati álláspont a reálfelzár-
kózás szintjéhez (90%-os egy főre 
eső GDP-szint) köti a csatlakozás be-
vezethetőségét. Gazdasági megfon-
tolásként a valuta gyengítésével 
nyert versenyképességi előnyökkel 
érvel a kormányzati elit, amely 
azonban hosszú távon versenyképes-
ségi hátrányokat okozhat. 

Tanulságok a döntéshozók 
számára

A térséget vizsgálva megfigyelhe-
tő, hogy az euro-politikák mos-
tanra erősen különbözőek lettek, a 
V4 országokra a konkrét dátum 
nélküli pozíció a jellemző. Az eu-
ro-projekt társadalmi elfogadott-
sága nem korrelál a tagállami fel-
készültséggel. Van tagállam, ahol 
jogi feltételek is gátolják a csatla-
kozást (Lengyelország). Az viszont 
egyértelművé vált a politikai eli-
tekben, hogy a kimaradás komoly 
negatív gazdasági (kereskedelemi, 
növekedési) és politikai (érdekér-
vényesítés gyengülése) hatásokkal 
járhat, a kérdéskör emiatt folya-
matosan napirenden marad. 

Annak ellenére, hogy a pénzügyi 
és gazdasági válság negatív hatása-
ira a térség országai relatíve ellen-

ÉT-ETOLÓGIA

HagyományWrzW	madarak

Az etológiakönyvek rendszerint nem 
hagyják ki a brit cinegék tejesüveg-nyitó 
viselkedésének elemzését. A házak kapu-
jába letett üvegek fedőfóliáin az 1920-as 
években jelentek meg először apró lyu-
kak: néhány cinke rájött, hogyan férhet 
hozzá a tejszínhez. A viselkedés gyorsan 
terjedt, 1950-ben már úgy tűnt, Nagy-
Britannia valamennyi cine-
géje tejszínt reggelizik.

Az Oxfordi Egyetem ku-
tatói szerették volna meg-
tudni, pontosan hogyan 
terjedhetett el e viselkedés a 
cinegék között. Oxford kö-
zelében élnek a világ egyik 
legtöbbet tanulmányozott 
széncinkéi, 1940 óta gyűlnek róluk az 
adatok. Mára minden egyed mikro-
csipet visel és minden mozdulatuk digi-
tális nyomot hagy. A kutatók itt láttak ne-
ki a vizsgálatuknak. Öt populációból be-
fogtak két-két egyedet, és megtanították 
őket, hogyan szerezhetnek táplálékot egy 
dobozból. A doboz kinyitásának két 
módja volt, minden madár csak az egyi-
ket tanulta meg. Ezután szabadon enged-
ték a madarakat, és az élőhelyükön szá-
mos dobozt helyeztek el. Ezek automati-
kusan leolvasták a melléjük repülő madár 
csipjét, valamint azt, hogy hozzájutott-e a 
madár a táplálékhoz, és a két lehetséges 
módszer közül melyiket használta. 

Húsz nappal később a kontrollcsopor-
tokban, ahol nem voltak „tanítók”, jóval 
kisebb arányban nyitották ki a dobozt a 
madarak. Az adatok elemzésével vilá-
gossá vált, hogy a madarak tanulnak 
egymástól. Egy olyan egyed, amelyik 
beavatott madár mellé került, tizenkét-
szer nagyobb eséllyel tanulta meg a tech-
nikát, mint a tudatlanok társai.  

A madarak ráadásul ragaszkodtak a 
demonstrátor módszeréhez, sőt minél 
több idő telt el, annál inkább mentek a 
többség után. Egy évvel később, több 
doboz nélküli hónap és a cinkék 
60%-ának elpusztulása után a madarak 
még mindig a jól bevált módon 
oldották meg a feladatot, és az az évben 
kikelt fiatalok közt még gyorsabban 
terjedt el a módszer.

Kubinyi EniKő



Veszélyes állatok a láthatáron!

A törzsfejlődés során őseink hosszú-hosszú időn át ki 
voltak téve a veszélyes állatok – például a ragadozók és a 
mérges kígyók – támadásainak. A civilizált világban, az 
ember modern környezetében ez a veszélyforrás gya-
korlatilag megszűnt, ám még ma is bennünk él az ősi 
hajlam, mely a védekezés egyik alapvető módja: önkén-
telenül is kitüntetett figyelemmel fordulunk az egykor 
komoly fenyegetést jelentő állatok felé.

E hajlam genetikai meghatározottságára utal például 
az a kísérlet is, melyet Vanessa LoBue és Judy S. DeLoache 
végzett néhány évvel ezelőtt 8-14 hónapos gyerekek 
részvételével. A kisbabák elé egyszerre két képet vetítet-
tek, az egyik fotó egy virágot ábrázolt, a másik egy kí-
gyót. A kutatók azt figyelték, a csöppségek milyen 
gyorsan fordulnak az egyes képek felé. A 96 gyerekkel 
elvégzett számos próba során különféle virágokat és kí-
gyókat ábrázoló képeket mutattak be, és az eredmény 
egyértelmű volt: a kisbabák sokkal rövidebb idő alatt fi-
gyeltek fel a kígyókra, mint a virágokra.

Ez a tendencia a felnőttek esetében is jól felismerhető. 
Jessica L. Yorzinski és munkatársai az Evolutionary 
Psychology című lapban egy olyan kísérletről számoltak 
be, amelyben a veszélyes és a veszélytelen állatok felis-
merése közötti különbséget vizsgálták 18 és 30 év kö-
zötti harminc férfi és nő részvételével. A kutatók sza-
bályos elrendezésű fénykép-összeállításokat készítet-
tek, melyek mindegyike nyolc fotóból állt. Az összeál-
lításokban vagy hét veszélytelen és egy veszélyes állat 
képe volt, vagy fordítva. Az egyik összeállításban példá-
ul hét fényképen oroszlán szerepelt, a nyolcadikon pedig 
impala, a másik összeállításban pedig hét, impalát ábrá-
zoló kép között volt egy oroszlános fotó. Ugyanilyen 
összeállítások készültek gyíkok és kígyók fotóiból is. A 
résztvevők feladata az volt, hogy a számítógép képer-
nyőjén megjelenő fénykép-összeállításokban minél 
gyorsabban találják meg azt az egy állatot, amelyik ve-
szélyességét tekintve eltér a többitől. Ha megtalálták, ezt 
gombnyomással kellett jelezniük. A kutatók minden 
résztvevőre felhelyeztek egy szemmozgást követő ké-
szüléket is, így pontosan tudták, hogy a válaszadó merre 
kalandozott a tekintetével, mielőtt válaszolt.

Az ember törzsfejlődésből származó öröksége ezút-
tal is tisztán megnyilvánult: a résztvevők sokkal gyor-
sabban megtalálták a sok impala között az oroszlánt, 
mint a sok oroszlán között az impalát, és ugyanez a 
jelenség érvényes volt a kígyókat és gyíkokat ábrázo-

ló képekre is, azaz a kígyót könnyebb volt megtalálni 
a sok gyík között, mint fordítva. A szemmozgás kö-
vetéséből származó adatok magyarázattal is szolgál-
tak erre a különbségre: a veszélyes állatokon sokkal 
tovább időzött a résztvevők szeme, mint az ártalmat-
lanokon. Ha tehát sok oroszlános kép szerepelt az ösz-
szeállításban, a résztvevők nem tudták levenni tekin-
tetüket a ragadozókról, csak miután alaposabban 
szemügyre vették őket, így igen lassan pásztázták vé-
gig a képsorozatot az impala után kutatva. Fordított 
feladat esetén viszont a résztvevők szeme nem akadt 
meg hosszabb ideig az impalákon, és gyorsan felfe-
dezték az oroszlánt.

Ami egykor hathatósan segítette az ember túlélését, azt 
mindmáig magunkban hordozzuk: a valaha valós fe-
nyegetést jelentő állatok magukra vonják és nehezen 
eresztik tovább figyelmünket, sőt félelmet is ébreszthet-
nek bennünk – számos egyéb lelki reakciónk mellett ez 
is evolúciós múltunk eleven emléke, mely mindennapi 
életünk része maradt.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

A kutyafáját! (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Mi kell az élethez? 

A csillagászat és űrkutatás egyik 
központi kérdése ma a Földön 

kívüli élet keresése. A más csillagok 
körüli, ma már ezernél is több 
exobolygó között is Földünk lehetsé-

tárlat arról a hosszú útról szól, ame-
lyet az elmúlt 25 évben tett meg Ro-
mánia a Ceauşescu-diktatúra csúfos 

Temesvár 25 Brüsszelben

Történész-konferenciával és kiál-
lítással emlékeztek meg Brüsz-

szelben, az Európai Parlament (EP) 
épületében a temesvári forradalmi 
események negyedszázados évfor-
dulójáról. 

A Temesvártól Európáig címmel 
2014 év végén nyílt kiállítás – alcí-
me üzenete alapján – a hallgatás fa-
lainak, a berlini falnak vagy éppen 
a magyarországi vasfüggönynek a 
ledöntése évfordulóján kívánt meg-
emlékezni a romániai forradalom-
ról és annak hatásairól. A labirintus 
formájában elkészített installáció 
az IJ Communications cég alkotá-
sa, szakmai hátterét Molnár János 
történész alapozta meg.

A temesvári Dumitrescu családi kó-
rus fellépésével színesített kiállítás 
megnyitó eseményén Tőkés László 
EP-képviselő, az 1989-es események 
egyik kulcsszereplője elmondta: a 

bukásától az országnak az Európai 
Unióhoz való csatlakozásáig. És ez 
az út még korántsem ért véget. „A 

ges „testvéreit” keressük, a lakható 
zónába eső, Föld-szerű bolygókat. 
Miközben még a Naprendszerben is 
bőven akad nyitott kérdés: a Mar-
son, a Jupiter és a Szaturnusz holdja-
in valaha volt vagy ma is létező élet 
nyomait, jeleit keressük. De mi kell 
az élethez? Pamela Conrad, a NASA 
asztrobiológusa a Science-ben megje-

lent cikkében arra hívja fel a figyel-
met, hogy a probléma roppant össze-
tett, és nem szűkíthető le csupán a 
cseppfolyós víz jelenlétére, bár az 
nélkülözhetetlen. Emellett azonban 
számos egyéb feltételnek is kell – va-
lószínűleg egyidejűleg – teljesülnie 
ahhoz, hogy egy égitesten megszü-
lethessen és fennmaradhasson az 
élet. Ezekből sorol fel néhányat cik-
kében. 

Ilyen tényező például egy globális 
(valószínűleg az égitest belső dina-
mója által generált) mágneses tér, 
amely az égitest körül mágneses paj-
zsot (magnetoszférát) hoz létre, ezál-
tal védve a felszínt a gyilkos ionizáló 
sugárzásoktól. A felszíni hőmérsék-
let átlagértéke és ingadozásainak 
nagysága szintén meghatározó: sem 
túl forró, sem túl hideg nem lehet, 
csak bizonyos intervallumon belül 
elfogadható. A szelek (vagy óceá-
nokban az áramlások) szintén fon-
tos szerephez juthatnak, legalábbis a 
fejlettebb létformák kialakulásában, 
mert a legegyszerűbb többsejtű lét-
formák nagy valószínűséggel nem 
képesek önálló helyváltoztatásra, s 
csak a közeg mozgásával juthatnak 
hozzá létfontosságú anyagokhoz. A 

Fantáziakép egy exobolygórendszerrQl
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romániai magyarok számára ennek az 
útnak kitüntetett része Erdély útja Eu-
rópába”  – mondta el Tőkés László.

A magyar–angol–román nyelvű 
kiállítás Románia második világhá-
ború utáni történelmi helyzetének 
a bemutatásától indul, felvázolja a 
diktatórikussá váló viszonyokat, a 
nélkülözés és a személyi szabadság 
korlátozásának az évtizedét, majd 
kronologikusan követi nyomon a 
temesvári ellenállástól az ottani fel-
kelésen át a bukaresti forradalomig 
ívelő utat. Különösen értékesek a 
korabeli fényképdokumentációk, 
valamint az archív televíziós hír-
adók felvételei. Megtekinthető töb-
bek között az az 1989 nyári, a Ma-
gyar Televízióban sugárzott interjú, 
amely először hívta fel a figyelmet 
az erdélyi és általában véve a romá-
niai falurombolásra. A korabeli, dik-
tatúrabeli élethelyzet mai átélését, 
megértését kis enteriőrök segítik.

G.Á.

Szabadon engedték Tokajt

Várhatóan teljesen felgyógyult a 
Békés megyében talált mérgezett 

parlagi sas. Az állatra még december 
1-én leltek rá a Körös–Maros Nem-
zeti Park Igazgatóság munkatársai. 
A legyengült egyedet előbb helyben 
vitték el állatorvoshoz, majd még 
aznap beszállították a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert természetvédel-
mi mentőhelyére. Az állat a mérge-
zés jellegzetes, nagyrészt idegrend-
szeri tüneteit mutatta, különösen 
görcsös lábtartása volt szembetűnő. 
Az állatkert szakemberei azonnal el-
kezdték a madár kezelését: célzott 
ellenanyagot kapott, amelyre sze-
rencsére jól reagált a szervezete. A 
mérgező anyag hatása fokozatosan 
elmúlt, s az állat újra önállóan kez-
dett táplálkozni.

A december 10-i vizsgálatkor az ál-
latorvosok a mérgezés szempontjából 
már tünetmentesnek találták a sast. 
A szabadon engedéshez azonban az is 
szükséges, hogy a madár minden szem-
pontból alkalmas legyen arra, hogy 
újra emberi segítség nélkül boldoguljon 
a természetben. Éppen ezért megvizs-
gálták az állat szárnyát, tollazatát, sze-
mét, lábát és karmait, illetve a kondí-
cióját is értékelték. Sem a röpképesség, 
sem a látás, a lábak fogóképessége terén 
nem találtak rendellenességet, s az állat 
kondícióját is kielégítőnek találták, „bár 
kicsit még erősödnie kell a szabadon 
engedéséhez” – állapították meg akkor 
az állatorvosok. 

A megmérgezett egyedet korábban, 
még fiatal madárként meggyűrűzték 
a kutatók, így tudni lehet, hogy 2013-
ban kelt ki a tojásból Tokaj térségében. 
Éppen ezért az állat a mentésben részt-
vevő szakemberektől a Tokaj nevet 
kapta. Megjelenése és mérete alapján 
Tokaj valószínűleg tojó.

A madár mára teljesen felgyógyult: 
szervezete jól reagált a kezelésre, a to-
vábbi kontrollvizsgálaton mérgezéses 
tüneteket már egyáltalán nem muta-
tott, súlya – hogy ismét megerősödött 
– csaknem 4 kilogramm. Az állatot 
végül december 17-én szabadon en-
gedték megtalálási helyének közelé-
ben, a Békés megyei Szabadkígyós és 
Kétegyháza között található védett 
területen, így a sas a számára ismerős 
terepre került vissza. Ráadásul ez a 
terület igen gazdag különféle vadon 
élő rágcsálókban, így megfelelő zsák-
mányt is találhat magának. Elengedése 

előtt egy GPS-jeladó készüléket is ka-
pott, hogy a szakemberek a későbbiek-
ben is nyomon tudják követni a sorsát, 
illetve azt, hogy mikor merre tartóz-
kodik. 

A parlagi sas (Aquila heliaca) Magyar-
országon őshonos, fokozottan védett 
ragadozó madár, természetvédelmi 
eszmei értéke 1 millió forint. Hazai ál-
lománya manapság néhány száz állatra 

tehető, a tavalyi országos „sasleltár” 
alkalmával, vagyis a Magyarorszá-
gon telelő sasok legutóbbi éves szám-
lálásakor összesen 220 parlagi sast re-
gisztráltak az ország területén. A faj 
fennmaradását fenyegető különféle 
veszélyeztető tényezők között sajnos a 
mérgezés is igen jelentősnek számít. A 
szándékos, illetve a véletlen mérgezé-
sek visszaszorítása, valamint a mérge-
zett állatok mentése érdekében a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) által koordinált, s 
a LIFE Nature programként uniós tá-
mogatásban részesülő parlagi sas védel-
mi program keretében több szervezet 
és intézmény, köztük számos nemzeti 
park és a Fővárosi Állat- és Növény-
kert is részt vesz a faj védelmében. A 
mérgezett madarak gyógyításának és 
utókezelésének feladatát rendszerint az 
Állatkert látja el.

A legutóbbi 10 évben összesen 77 
mérgezett parlagi sas került a termé-
szetvédelmi szakemberek látókörébe. 
Legtöbbjük azonban már megtalá-
lásakor olyan súlyos állapotban volt, 
hogy végül nem sikerült megmente-
ni őket. Azokat az állatokat viszont, 
amelyek valamivel jobb állapotban 
voltak, nagyrészt eredményesen lehe-
tett kezelni, így az elmúlt évtizedben 
összesen 13 mérgezett madarat lehetett 
a kezelés után gyógyultan szabadon 
engedni. A sikeresen meggyógyított 
madarak aránya az elmúlt két évben 
már elérte az ötven százalékot. 

(Fővárosi Állat- és Növénykert)

szélmozgáshoz persze előbb légkör 
is szükséges, amely emellett védel-
met nyújt az ultraibolya sugárzással 
szemben is, továbbá mérsékeli a túl 
nagy hőmérséklet-ingadozásokat. 

Az ilyen tényezőket persze – főleg 
a Naprendszeren túl – sokkal nehe-
zebb meghatározni, mint a vizet. A 
Marsról például tudjuk, hogy vala-
ha volt globális mágneses tere, és a 
mainál sokkal sűrűbb légköre is, de 
azt már nehezebb behatárolni, hogy 
ezek egyidejűleg léteztek-e, és ha 
igen, akkor eközben milyenek vol-
tak a hőmérsékleti feltételek? A Mars 
és a Föld példája ékesen bizonyít-
ja, hogy bár a két bolygó nagyjából 
egyidejűleg és egymáshoz nagyon 
közel, ugyanazokból az anyagok-
ból jött létre, s kezdetben hasonlóan 
fejlődött, ma mégis nagyon külön-
böznek. Hol és miért vált szét az út-
juk? – Ha erre megtaláljuk a választ, 
közelebb kerülünk annak megérté-
séhez is, mi tesz lakhatóvá egy boly-
gót, és melyek a lakható bolygók fő 
közös jegyei. 

Ezért Conrad szerint a marskutatás 
például attól függetlenül is rendkívül 
gyümölcsöző lehet, hogy találunk-e 
ott életnyomokat vagy sem. Mert 
a fő cél valójában nem ez, hanem 
hogy akár igen, akár nem, megtalál-
juk a választ a miértre. 

(Phys.org) 

(FOTÓ: BAGOSI ZOLTÁN)
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 Több mint egy éve zajlik 
európai uniós támogatással 
az inváziós avagy özönnövé-

nyek irtása a Kiskunsági Nemzeti 
Park legértékesebb homokterülete-
in. Ezek az agresszívan terjedő fajok 
kiszorítják az eredeti növényzetet és 
elfoglalják az árvalányhajas homok-
buckákat, homoki gyepeket.  Az, 
hogy sikerül-e hosszú távon meg-
őrizni például az árvalányhajat, a 
naprózsát vagy az egész világon 
csak itt előforduló tartós szegfűt, az 
nagymértékben azon múlik, hogy 
sikerül-e visszaszorítani az inváziós 
növényfajokat. 

A fásszárúak esetében egyértelmű a siker. Mintegy 1000 
hektáron kezelték vegyszerrel a nemkívánatos fákat, me-
lyeknek az első kezelés után csak 5 százaléka sarjadt ki újra. 

Nehezebb feladat az Észak-Amerikából behurcolt 
selyemkóró visszaszorítása. Ha lekaszálják, ezer má-
sik helyen sarjad újra, a gyökere mély és szerteágazó, 
repítőszőrös magjai pedig nagyon hatékonyan terjednek. 

Ott, ahol kevés volt belőle, ecsettel kentek le minden egyes 
tövet vagy külön-külön fújták le kézi permetezővel.  

A sűrűn benőtt területeken azonban ez a módszer nem alkal-
mazható. Itt géppel vitték fel a vegy-
szert a növényekre. Hazánkban most 
először próbáltak ki egy kefés kenőgépet 
inváziós növények kezelésére, mely 
igen jól vizsgázott. A vegyszert ennek 
segítségével nagyon precízen lehet fel-
vinni a növényre anélkül, hogy az a ta-
lajra vagy más növényekre cseppenne.

A selyemkórót a nyár folyamán ösz-
szesen 280 hektáron kezelték, négy 
alkalommal. A csapadékos időjárás 
miatt különösen ügyelni kellett a ke-
zelések időpontjára, hogy az eső ne 

moshassa le a vegyszert a talajra. Más szempontból azonban 
a csapadék segítette is munkát, mert ilyen időben minden 
tő sok hajtást produkált, így nagyobb felületen érte őket a 
gyomirtó szer.  Mivel a selyemkóró ősszel egyébként is el-
szárad, az eredmény csak jövő tavasszal látszik majd, amikor 
kiderül, mennyi hajt ki a vegyszerrel kezelt példányokból. 

(www.greenfo.hu)
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ÚJ ESZKÖZÖKKEL AZ INVÁZIÓS NÖVÉNYEK ELLEN

Fizikusnapok az ATOMKI-ban 

A tudomány egyik fellegvára kétség-
telenül az MTA Atommagkutató 

Intézet (ATOMKI) Debrecenben. Har-
minc éve, hogy rendszeresek a Fizikus-
napok, amikor a kutatók beszámolnak a 
saját tudományterületükről az érdeklő-ükről az érdeklő-az érdeklő-
dő közönségnek. Egy hétig különleges 
vendégek is jönnek látogatóba – a nem-
fizikusok. A kisdiákoknak azért is 
örülnek, mert ők már értik a kellően 
finom és célravezető magyarázatokat, 
a vicces szövegű „leleplezéseket”, és 
észre sem veszik, hogy tanulnak. Még 
az is lehet, hogy megszeretik a fizikát. 
Lehet, hogy fizikusok lesznek, lehet, 
hogy nem, de biztos, hogy tudatosak 
lesznek a környezetükkel szemben. 

A 2014. november 24-28 közötti  prog-
ramot figyelve tulajdonképpen megálla-
pítható, hogy olyan témákat választottak 
az ATOMKI munkatársai, amelyek a 
hétköznapi életünket kísérik pillanaton-
ként, legfeljebb már annyira ösztönösen 
kezeljük őket, hogy ezért nem is tűnnek 
különlegesnek, pedig fontosak. 

„Bírjuk-e szuflával?” – Lovas Rezső 
professzor ezzel a kérdéssel kezdte az 
előadását, amelyben az energiaterme-
lés és -fogyasztás környezeti hatásait is 
körbejárta, akárcsak az éghajlatváltozás 
és a légköri üvegházhatás kapcsolatát. 
Ennek aktualitása az emberiség néhány 
kevésbé szerencsés tevékenységének 

köszönhetően egyre erősödik. Nem 
kerülhetjük meg azt, hogy az ember 
felelős a saját tevékenységéért, és nem 
bújhat a természet embertől függet-
len energiapazarlása mögé sem. A mai 
ismereteink szerint az emberiségnek 
olyan energiaforrásokat és energiacik-
lusokat kell keresnie, amelyek a lehető 
legkisebb mennyiségű szén-dioxidot 
bocsátják ki. Ezzel egy időben pedig 
egy nem pazarló életet kell előnyben 
részesítenünk, ha szükséges, a maitól 
jóval eltérő életfilozófia szerint. 

Napjaink energiafelhasználása kétirá-
nyú feladatot jelent az emberek számára. 
Egyrészt a technikai fejlődés következté-
ben egyre több energiát igényelünk, más-
részt takarékosabb felhasználást kell elér-
nünk. A csillagok belsejében végbemenő 
magfúziós reakciókat nem túl régóta, 
úgy ötven éve ismerjük, és azonnal 
felmerült a földi alkalmazás lehetősége. 
Zoletnik Sándor fizikus lelkesen magya- fizikus lelkesen magya-
rázta a plazma tulajdonságait, de lehű-
tötte a túlzott várakozásokat, mondván, 
hogy a Napot mégsem tudjuk leutá-
nozni, de léteznek olyan magreakciók a 
hidrogén nehéz izotópjai között, amelyek 
alkalmasaknak tűnnek a földi erőművek 
számára. Már csak a százmillió fokos hő-
mérsékletet és a megfelelő sűrűséget kell 
megoldanunk. Az egyik legizgalmasabb 
kérdés, hogy miként lehet, miként tudjuk 
mágnesesen összetartani a magas hőmér-
sékletű plazmát. 

A Fizikusnapok programja ennél 
sokkal direktebb témával is előrukkolt. 
Nevezetesen azzal, hogy vajon az em-
ber szempontjából fontos energiafel-
használás mely területein tudunk a leg-
takarékosabban dolgozni. Hihetetlen, 
de igaz: az épületeink hőfelhasználása, 
illetve azok hőtárolása az egyik legna-
gyobb jelentőségű tartalékunk. Tehát 
legfontosabb, hogy milyen anyagból 
készülnek a házaink és mivel szige-
teljük, hogy ne szökjön meg belőle a 
hő, hiszen kevesebb hőenergiát kell 
termelnünk, ha kevesebbet haszná-
lunk fel azért, mert meg tudjuk azt 
őrizni. Lakatos Ákos arra hívta fel az 
ATOMKI fizikushetén a figyelmet, 
hogy a szigetelőanyagok szorpciós izo-
termáit és hővezetési tényezőjét azért 
vizsgálja, mert ezek tökéletesítésével, 
az időjárás viszontagságainak való el-
lenállásával jelentősen csökkenthető az 
épületeink fűtésére használt energia 
mennyisége, ami a mérsékelt és hideg 
égövben nagyon fontos program. A 
passzív házakkal folytatott kísérletek 
szerint a leglátványosabb eredmény 
az épületszektorban érhető el. Sokszor 
olyan nüanszokon múlik egy kedvező 
hatás, hogy milyen az épületünk 
tájolása. Mint mondta, azért az épüle-Mint mondta, azért az épüle-
tek hőszigetelésével foglalkozik, mert 
az emberiség energiafelhasználásának 
35-40 százaléka itt történik. 

VERESS TIBOR 
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22. Konnektorba csatlakoztatás. 24. A Magyar Iliász cím_ regény írója (Viktor). 
26. Indonézia NOB-jele. 28. ... Tolsztoj; a Háború és béke írója. 29. A „túlélRk” 
közül a harmadik. 33. Hím ló; csQdör. 34. Borít, takar. 35. Adminisztratív kísérQ 
okmány, röv. 37. A gy hang zöngétlen párja. 39. Autonóm terület, röv.

Az 50. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: EGY NAP MÁR 
ÍGY IDÉZNEK: EUKLIDÉSZ SEM DICSQBB NÁLAD. Lewis Carroll 
Gubancmese cím_ (Typotex Kiadó), logikai feladatokból álló könyvét 
nyerte: dr. Kovács Sándorné (Pécs), Lanczkor Attila (Vác), Mártonné 
Vásárhelyi Erika (Rétság), PetheR Attila (Dunaszerdahely, Szlovákia) 
és dr. Radnai László (Esztergom). A nyerteseknek gratulálunk, a nye-
reményeket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A tudományos illusztrátorként híressé vált Richter Ilona Homokország 
cím_ könyve (P. Athéné Kiadó) szülQföldje, a soltvadkerti természet 
mikrovilágát mutatja be nagyon szemléletes leírásban és a szerzQ saját, 
leheletfinomságú rajzaival illusztrálva. A kiskunsági futóhomok 3 jelleg-
zetes – és a kötetben is szereplQ – „túlélQ” fajának nevét kérjük bekülde-
ni. A megfejtQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2015. január 20-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 elsR „túlélR”. 10. Szájszél. 11. Autót megtisztító. 13. 
Doroghoz közel lakik. 15. Zirc határai! 16. Forgórózsa Népm_vészeti Központ 
(Tatabánya), röv. 17. Járm_ blokkolásgátló rendszere. 18. Apró, csekély. 19. 
Pénzzel tartozik. 21. Kisbaba. 23. Optikai kvantumgenerátor. 25. Számára. 
27. A második „túlélR” faj. 30. A -ka képzQpárja. 31. Színészetünk legendás 
alakja (Tivadar). 32. Ellentétes kötQszó. 34. Középkori torna jelzQje. 36. Süte-
mény, tésztáját nagyra nyújtják. 38. Az akadékoskodó ezen is csomót keres!

FÜGGQLEGES: 1. Izmok és szövetek testünk mellkas alatti részén. 2. A Télapó 
csizmába is teszi. 3. Altatásbeli kába állapot. 4. Gazdaságkutató Intézet, röv. 5. 
Lentebbi szövegrészben. 6. MezQföldi község, ahol még megvolt! 7. Becézett 
Emerencia. 8. A kén és az oxigén vegyjele. 9. A szüret évszakából való. 12. 
II. Rákóczi Ferenc innen hívta össze a nevezetes ónodi országgy_lést. 14. 
Csapattag! 18. Éles, magas kakasvélemény! 20. Habzó ital, ma már tréfásan. 

Szántói Krisztián (Sümeg, szantoik@gmail.com) ErdQszéli melankó-
lia cím` képe 50. számunkban jelent meg.

Minimális elembRl összeállított kompozíció, s a kerítéstákolmány 
össze is készül dRlni. A változási hajlandóság feszültség a béke mö-
gött. A köd egyszer feloszlik, s tán egy köpenyébe burkolózó tagba-
szakadt férfi  közelít kopogó faklumpában. „Bonjour Monsieur Gau-
guin” – mondhatnánk. De az egy másik kép, itt nincs és nem is hiány-
zik senki. Zavartalan az ágbogak fi nom rajzolata a husángok, törzsek 
bumfordi ellentétében és fRként a sokárnyalatú szürke.  (H. J.)

DECEMBERA HÓNAP KÉPE
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. február 14.

Pótjelentkezési határidQ: 2015. február 2. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken
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Megnyitotta kapuit a Mi, 
magyarok látogatóköz-
pont a Magyarság Házá-
ban. Az elsősorban a tizen-
éveseknek szóló kiállítás a 

magyarság múltbeli teljesítményein, történelmén, tudo-
mányos és sportbeli sikerein túl mai példák, ötletek, ta-
lálmányok bemutatásával kívánja ösztönözni a fiatalo-
kat a jövőbeli teljesítményekre. A Kosztolányi Dezső ál-
tal kiválasztott 10 legszebb magyar szó segítségével min-
den látogató képet kaphat arról, milyenek vagyunk mi, 
magyarok.

A tárlat 18 termen keresztül a legkorszerűbb látvány-
tervekkel és technikai eszközökkel mutatja be a magyar-
ság kincseit: nyelvünk, irodalmunk, tudományunk 
eredményeit, történelmünk áldozatokat kívánó nagy 
eseményeit, az egykori és mai lángelmék teljesítményeit. 
Ezen a kiállításon egyszerre jelenik meg a sport terén 
felmutatott kitartás és siker, valamint a hazáért vállalt 
hőstett, és láthatók a jelen történelmi múlt hőstettei is. 

A kripton izzó feltalálója, a 
golyóstoll megalkotója, az 
első magyar számítógép épí-
tője és még számos tudós, 
feltaláló – közös bennük, 

hogy sokat tettek Magyarország iparáért, tudományos 
felemelkedéséért. Ám származásuk vagy vallásuk miatt 
végül munkaszolgálatra küldték őket a keleti front pok-
lába, s ott, a gettóban, a Duna partján vagy éppen kon-
centrációs táborokban pusztultak el.

Olyan emberek, akik a magyar tudományos és gazdasá-
gi életben sikereket értek el, és alkotásaik, találmányaik a 
mai napig meghatározzák a magyar ipart és tudományt.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Sorsok és 
találmányok című tárlata azok előtt a zsidó honfitársaink 
előtt tiszteleg, akiket szárma-
zásuk miatt megkülönbözte-
tés és meghurcoltatás ért, és 
akik mégis kiváló alkotások-
kal járultak hozzá Magyaror-
szág műszaki kultúrájához.

A kiállításban e feltalálók, al-
kotók tárgyait, kísérleti eszkö-
zeit, hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat láthatnak a láto-
gatók, így az első magyar számítógép, a nagy magyar gyógy-
szergyárak, a Richter és a Chinoin termékei, a Weiss  Manfréd 
Művek egy motorkerékpárja, a golyóstoll és sok más olyan 
tárgy, amelynek alkotója érintett volt a borzalmakban.

A március 1-ig nyitva tartó tárlat emlékeztet arra is, 
hogy a kutatások szerint az iparban dolgozó 140 ezer zsi-
dónak a 95 százaléka kisiparos volt, illetve munkás és ta-
nonc. Az ő munkájuk is hozzájárult Magyarország sike-
reihez, s a nácizmus őket is kitaszítottá tette.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Februártól látogatható 
a Magyar Környezet-
védelmi és Vízügyi 
Múzeum – ismertebb 
nevén az esztergomi 

Duna Múzeum – legújabb kiállítási egysége. Az uniós 
támogatással megvalósult látványtár a múzeumra jel-
lemző interaktív módon teszi a nagyközönség számára is 
megismerhetővé az intézmény gyűjteményeinek leg-
szebb, legérdekesebb darabjait.

Meglévő helyiségek funkcióváltásával és a műtárgyrak-
tár részleges látogathatóvá tételével új, interaktív kiállító-
tér készült a Duna Múzeumban. A látványtár különleges 
válogatása nem a megszokott módon mutatja be a múze-
um sokszínű gyűjteményeit: új dimenziókat nyit, megis-
merésre sarkall, szórakoztat. Lehetőséget teremt az önálló 
felfedezésre, közösségi élményekre, egyúttal bepillantást 
enged a szakmai munkába is, és láthatóvá, tapinthatóvá 
válik a múzeum kiállításon túli világa.

Az átalakítás célja az volt, hogy a látogatók képet kap-
janak a múzeumi gyűjtemény sokféleségéről, és az itt el-
helyezett tárgyi, képeslap-, térkép- és éremgyűjteményi 
anyag, valamint a Széchenyi-iratok gyűjteményének 
egy része is megismerhetővé, hozzáférhetővé, a formá-
lis, non-formális és informális tanulásban hasznosítható-
vá váljék. Az eddig raktárban őrzött, csak ritkán bemu-
tatott tárgyak mellett a múzeum gyűjteményeiről részle-
tes információkat is szerezhetnek a tanulni és kutatni 
vágyók: az érintőképernyős terminálok, illetve táblagé-
pek kínálnak lehetőséget a szakmai elmélyülésre vagy a 
játékos ismeretszerzésre.

Január 30-ig tekinthető 
meg a budapesti DBH Iro-
dagalériában a katalán Aleix 
Plademunt és a venezuelai-
amerikai Marco Bell fotómű-

vészek kiállítása. A Kis értelmezések / Ez vagyok én 
című tárlat a művészek egy-egy sorozatát mutatja be. 

A Barcelonában élő Aleix Plademunt „Pequeñas 
interpretaciones” (Kis értelmezések) sorozata a környe-
zetükből kiemelt tárgyak és terek jegyzéke, mely úgy tár-
ja fel abszurditásukat, hogy 
közben felnagyítja jelentésü-
ket, illetve felszínre hozza a 
fotókban lévő iróniát.

A másik sorozat szereplőit 
egy venezuelai farsangi pa-
rádén, az utcán rögzítette 
fotóriporteri érzékenységgel 
Marco Bell. Az „Este que soy” (Ez vagyok én) sorozat 
képei nem a karneválok felszabadult örömét, szabadsá-
gát sugározzák, sokkal inkább Venezuela és a latin-ame-
rikai társadalom problémái köszönnek vissza. 

10 szó, 18 terem

Sorozatok

Meghurcolt feltalálók

Újragondolva
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

KöltW	és	hadvezér	bronzban	
és	kWben
A legtöbb Zrínyit ábrázoló szobor és dom-
borm_ a második világháború idején és az 
1980-as években készült, de a költQ-had-
vezér alakjának képzQm_vészeti ábrázo-
lása folyamatosan aktuális volt a XX. szá-
zad második felében. A köztéri szoborpá-
lyázatok kapcsán most megismert tervek 
fontos adalékul szolgálnak a Zrínyi-
kultusz 1980-as években kibontakozó új 
szakaszához.

Carnot	elnök	meggyilkolása
Abban a pillanatban, amikor felcsendült a 
Marseillaise, és a tömeg éltetni kezdte Carnot-t, 
megértettem, hogy eljött az idQ a cselekvésre. 
Az elnök kocsija befordult a sarkon, én pedig ki-
húztam a tQrt a hüvelyébQl, és vártam a megfe-
lelQ pillanatot – vallotta Caserio, az elkövetQ. 

A	tetten	ért	infl	uenzavírus
A tömeget megbetegítQ infl uenzavírus egy úgy-
nevezett „szemétkapszulának” álcázza magát. 
Ha a vírus bejut a sejtbe, ki kell hogy csomagol-
ja a kapszulából az örökítQanyagot ahhoz, hogy 
az a sejtmagba bejuthasson, s a sejt elkezdje 
lemásolni, sokszorozni.
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Szabadon engedték Tokajt

A hátlapon
Floroiu-duzzasztógát

A XX. század közepén számos duzzasz-
tógátat építettek Romániában, ekkor 
épült a Dregán festői szépségű völgyében, 
nem messze Nagysebestől, egy völgy-
szűkületben, körülbelül 750 méteres ten-
gerszint feletti magasságban az ország 
legmagasabb, 120 méteres duzzasztó-
gátja. Teherviselő képességét egyrészt 
saját tömege, nagyobbrészt azonban a 
hegy szilárd, vizet át nem eresztő, kö-
rülbelül 60 millió évvel ezelőtt keletke-
zett andezitje adja, melyet a tervezők 
pillérként használtak fel, az impozáns 
gát ezekre támaszkodik. A betonfal 
mögött a Floroiu-duzzasztógátnak is 
nevezett víztározó több mint 110 mil-
lió köbméter víz befogadására képes. 
Ennek 60 százaléka a Kis- és a Nagy-
Sebes patakokból táplálkozik, a mara-
dék 40 százalékot pedig 26 kilométe-
res mesterségesen kialakított föld alat-
ti járatokon vezetik ide a környező he-
gyekből és kisebb völgyekből.

A víztározó mindkét említett patak-
völgyben folytatódik körülbelül 6-6 ki-
lométeres hosszúságban. Vizét szintén 
mesterségesen kialakított alagúton veze-
tik el, és a 100 MW-os teljesítményű 
remeci föld alatti vízi erőműt szolgálja, 
ahol villamos áramot termelnek a víz 
mozgási energiájának felhasználásával.

Ipari alkalmazása mellett az utóbbi idő-
ben egyre többen fedezik fel a táj szépsé-
gét, szűkebb és tágabb környezetének 
turisztikai értékét. Sajnos, rontja a táj 
harmóniáját, hogy a gát építésekor 
emelt beton talapzatokat, melyek az 
egykori kötélpálya rögzítését szolgál-
ták, nem bontották el, hanem hatal-
mas vasbeton monstrumként terpesz-
kednek a gát két oldalán. A körcikk 
alakú betonfal tetejéről borzongató ér-
zés letekinteni a mélybe. Felső peremé-
nek hossza 442 méter. Tetején út halad 
tovább a Cserepes erdészházhoz, a 
Csoda-forráshoz, és onnan turistaút a 
híres Ördögmalom-vízeséshez.

Kép és szöveg: VARGA LÁSZLÓ
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Floroiu-duzzasztógát


	33jav
	34jav
	35-37jav
	38-40jav
	41-43jav
	44-46jav
	47-49jav
	50-51jav
	52-53jav
	54-56jav
	57jav
	58-60jav
	61-63jav
	64jav

