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Néha döbbenten csodálkozom rá, hogy az élet olyan te-
rületein is nagy szükség lenne az ismeretterjesztésre, 
ahol pedig azt hihetnénk, mindenkinek értenie kellene 
a dolgát. Például mindazoknak, akik fegyvert vesznek a 
kezükbe…

Nemrégiben olvastam a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) híradását, miszerint a 
2014-re meghirdetett túzok védelmének éve – amelyről 
lapunkban is többször hírt adtunk – sajnos szomorú ese-
ménnyel zárult. Most is folyamatban van ugyanis a 2014. 
december 30-án indult eljárás egy természetkárosítással 
vádolt Hajdú-Bihar megyei vadász ellen, aki Zsáka kül-
területén elejtett egy túzoktyúkot. A névtelen bejelentés 
az MME debreceni Területi Irodájába érkezett nem sok-
kal a sajnálatos esemény után. A Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság szakemberei bevonásával a Berettyóúj-
falui Rendőrkapitányság munkatársai szerencsére az 
adott időpontra társasvadászatot szervező vadásztársa-
ság ingatlanján megtalálták a napok óta lefagyasztott, 

elpusztított túzokot. A túzok fokozottan védett állatfaj, 
természetvédelmi értéke 1 millió forint. Az elkövető be-
ismerte tettét. 

Eddig a hír, s az ember ennek olvastán elcsodálkozik: a 
nevezett vadász nem tudta, mire lő? Nem tudott meg-
különböztetni egy túzokot egy fácántól? Vagy ha mégis 
képes volt erre, nem volt tisztában környezetpusztítása 
mértékével?

Akár így, akár úgy történt, érthetetlennek találom 
mindezt éppen akkor, amikor a hazai madárvédelem 
szakértői és a hazai tudományos sajtó éppen erre a ritka 
madárra, a megóvására, a szépségére próbálták felhívni 
a figyelmet tizenkét hónapon át. Hány órányi népszerű-
sítő előadás, hány oldalnyi szemléletes ismeretterjesztő 
írás, hány száz szemet és szívet gyönyörködtető fotó erő-
feszítését öli meg ilyenkor egyetlen felelőtlen vadász sö-
rétes puskája! 

De nem tehetünk mást: a hasonló kudarcoktól is kény-
szerűen újra meg újra felvértezve megpróbáljuk a tudás 
és az okos szó pajzsát tartani óvandó értékeink, állata-
ink, növényeink, talajunk, tájunk, természetes és épített 
környezetünk kincsei elé…

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!.
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 A 17	nyelve	tudós

Leonardo, Hermann Ottó vagy 
éppen Brassai Sámuel életútja bi-
zonyítja, hogy a világ dolgaira 
nyitott, több tudományterületen 
jártas emberek milyen kiemel-
kedő alkotómunkát képesek vé-
gezni. Hasonló, polihisztor-beál-
lítottságú nyelvész volt Czeglédy 

Károly (1914-1996), az ELTE BTK 
Sémi Filológiai és Arab tanszékének 
újjászervezője is. Születésének 100. 
évfordulója alkalmából  decemberben 
szerveztek konferenciát az ELTE Böl-
csészettudományi Karán. Pályájának 
felidézése mellett többek között az arab 
költészettel és a közel-keleti modern 
társadalmi jelenségekkel is megismer-
kedhettek az érdeklődők.

A Czeglédy-család református gyö-
kereiről Németh Pál a Károli Gáspár 
Református Egyetem docense beszélt. 
Az eredetileg szintén papnak készü-
lő tudós 1932-től Debrecenben, majd 
Észak-Írországban és Hollandiában ta-
nult, s Utrechtben készült doktorálni, 
ám a háború közbeszólt, s végül Buda-
pesten szerzett bölcsészdoktori fokoza-
tot. Ezt követően a korai magyar tör-
ténelem, a magyar őstörténet keleti, 
elsősorban arab nyelvű forrásaival kez-
dett foglalkozni. Egy Bécsben töltött 
év során arab földrajzirodalmat tanult, 
majd sémi filológiát, illetőleg arabot 
oktatott 1942-től nyugalomba vonu-
lásáig (1984) a budapesti egyetemen. 
Mint arról Ormos István, a Sémi Filoló-
giai és Arab Tanszék jelenlegi vezetője 
beszámolt, Czeglédy Károlyt a világ 
legkiválóbb sztyeppetörténeti kutatói 
között tartják számon. „A honfoglalás 
olyan folyamat végpontja volt, amelynek 
során a magyar törzsek a dél-orosz sztyep-
pén haladtak fokozatosan nyugat felé sok 
más lovas nomád nép között. Ezektől a 
népektől származó saját írásos emlékekkel 
nem rendelkezünk, a tőlük délre élő, már 
letelepedett népek krónikásai jegyeztek föl 
velük kapcsolatban sok fontos adatot. Eze-
ket a számos különböző nyelven írt forrá-
sokat tanulmányozta Czeglédy, amit előse-
gített széles körű nyelvismerete. Amikor le-
érettségizett, már jól tudott latinul, görögül, 
angolul, németül és franciául, ezt követően 
teológusként megtanult héberül, arámiul, 
szírül, arabul, akkádul és ugaritiul, de jól 
tudott törökül is, s foglalkozott perzsával, 
örménnyel, grúzzal, sőt kínaival is. Ezek-
nek a forrásoknak a kutatása rettenetesen 
nehéz, hiszen ezek a népek sokszor gyor-
san mozogtak, egymást váltották, a króni-
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kások és utazók ezért gyakran összekever-
ték őket, s információik is sokszor másod-, 
harmad-, vagy sokadkézből származtak. 
Ezért a híradásokat csak tág körben, egy-
mással összevetve lehetséges eredményesen 
kutatni. Czeglédy ezt folytatta világszín-
vonalon évtizedeken át.”  

Nevét a nagyközönség leginkább 
a kazár-magyar együttélés idejére 
tehető, kettős fejedelemség intézmé-
nyének kidolgozása nyomán ismer-
heti. Emellett például a kelet-euró-
pai lovasnomád népek történelméről 
írt alapvető monográfiát. 

 A Czeglédy Károly emlékére ren-
dezett tudományos konferencián a 
résztvevők betekintést nyerhettek a 
Sémi Filológiai és Arab tanszék által 
közvetített jelenkori keleti kultúrá-
ba is. Tüske László orientalista, az 
Országos Széchenyi Könyvtár fő-
igazgatója az 1930-ban született és 
2014-ben a Magyar Pen Club Janus 
Pannonius költői díját elnyerő Adunis 
Ali Ahmad Sa’id Asbar (művésznevén 

Adonis) Az idő című versének elemzé-
sén keresztül adott ízelítőt az arab iro-
dalomból. Mint mondta, a Párizsban 
élő szír származású poétát gyakran il-
letik kritikával a Közel-Keleten, mivel 
túlságosan nyugat-barátnak gondol-
ják. A költő azonban nem a nyugati 
világ termékeinek átvételére buzdítja 
a szülőföldjén élőket, hanem azt sze-
retné, ha megértenék azt a gondolko-
dásmódot, amely ezeket a termékeket 
létrehozza.

A gondolkodásmódbeli különbségek 
Nagyné Rózsa Erzsébet előadásában is 
előkerültek, aki a Közel-Kelet változó 
hatalmi viszonyairól vázolt fel kereszt-
metszetet.

Az európai viszonyok között nehezen 
érthető ellentétek gyökerei rendkívül 
szerteágazók, de az egyik legfonto-
sabb, hogy az évszázadokig az Oszmán 
Török Birodalom elnyomása alatt élő, 
majd a XX. században a fejlett nyugati 
államok gyarmati viszonyai közé ke-
rült népeknek alig vannak demokrati-
kus hagyományai. A nemzettudat egy 
adott területhez való kötődésben is erő-
sen megnyilvánul, ami meghatározza 
a keleti országok külpolitikáját. Fontos 
jelenség, hogy a területi, társadalmi 
és gazdasági problémák nyomán 
egyre erősödik az iszlám szerepe, 
az államok között pedig nincsenek 
történelmi vagy társadalmi hagyo-
mányokon alapuló tartós szövetsé-
gek. Az elemzés szerint a stabilitást 
az sem erősíti, hogy az Egyesült 
Államok már nem képes a térség 
belső fejlődését irányítani, meg-
jelentek olyan külső erők, mint 
Oroszország, Kína vagy India. „És 
hol van a helye mindezen aszimmetri-
kus hatalmi viszonyok tömkelegében 

Kairó egyik nevezetes m_emléke a Hosszán szultán mecset,
 amelynek restaurálását Herz Miksa irányította 
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olyan sejtekké, amelyek ismét 
többféle sejttípus kialakításá-
ra lesznek képesek. Az iPS-
sejtekkel 2006 óta rengeteg 
kutatás foglalkozott, 2014 
őszére pedig már odáig is el-
jutottak a szakemberek, hogy 
egy japán hölgy saját bőrsejtje-
it programozták vissza, majd 
alakították retinasejtekké, 
amelyeket azután a szemébe 
ültettek. 

Gyors ütemben fejlődnek 
tehát az őssejtekkel végzett 
orvostudományi kutatások, 
azt viszont még mindig nem 
értik teljesen, hogy pontosan 
mi is történik akkor, amikor 
a testi sejteket pluripotens – 
vagyis csaknem bármilyen 
sejttípus kialakítására képes – 
őssejtekké alakítanak vissza. 
Az már ismert, hogy miután 
megkezdődött a sejtek visz-
szaprogramozása, intenzív és 
nagyrészt előre jelezhető gén-
kifejeződés indul be. Néhány nap el-
teltével azonban a sejtek egy rejtélyes 
állapotba kerülnek, amelyben ugyan 
osztódnak, viszont felfüggesztődik 
az őssejt-állapotúvá történő vissza-
alakulás folyamata. Nagyjából egy 
hét múlva a végeredmény a követ-
kező lesz: ezerből körülbelül egyetlen 
sejt válik valóban pluripotens őssejtté, 
amelyet aztán szövet- vagy szervpót-
lásra is fel lehet használni.

A testi sejtek visszaprogramozásának 
pontos folyamata jelenleg tehát fekete 
doboz a kutatók számára, ami érthe-
tő módon eléggé zavarja a szakembe-
reket. Nem lehet tudni előre, hogy 
pontosan mely sejtekből lesz a folya-
mat végére pluripotens őssejt, és csak 
annyi biztos, hogy kellő számú testi 
sejtből adott idő alatt adott arányban 
jönnek majd létre pluripotens őssej-
tek. „Nem varázslatról van szó, hiszen a 
végeredmény előre jelezhető. Lennie kell 
tehát egy háttérmechanizmusnak. Ám 
az némileg csalódást keltő, hogy milyen 
keveset értettünk meg ezekből a folyama-
tokból az elmúlt évek során” – fejtette 
ki a Nature-ben Alexander Meissner, a 
Harvard Egyetem őssejtkutatója. 

A kutatók előtt ma még rejtve ma-
radó folyamatok azonban nemsokára 
tisztázódhatnak. Nagy lépést tett ebbe 
az irányba a magyar származású, To-
rontóban dolgozó őssejtkutató, dr. Nagy 
András, aki munkatársaival a Nature 
egyik 2014. decemberi számában pub-

a klasszikus palesztin-izraeli konflik-
tusnak?” – tette fel végül a kérdést a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem do-
cense. Véleménye szerint jelenleg ez 
az egyik nagy bizonytalanságra okot 
adó probléma, amelyről a nyugati 
elemzőknek nincs világos képük, így 
a közeljövő eseményeit nagyon nehéz 
megjósolni az arab térségben.

Ezért is van egyre nagyobb szükség 
olyan szakemberekre, akik tájékozot-
tak a közel-keleti népek történelmével 
és kultúrájával kapcsolatban.

Ebben játszik fontos szerepet az 
ELTE Sémi Filológiai és Arab Tan-
széke, amelyet 1964-ben újjáélesztett, 
majd hosszú időn át vezetett Czeglédy 
Károly. A professzor szellemiségét 
megőrizve a tanszéken intenzív kuta-
tómunka folyik az oktatás mellett.

Az elmúlt években Ormos István 
Herz Miksa életművével foglalko-
zott, aki építészként Kairó műemlé-
keit restaurálta az 1900-as évek elején, 
de 1914-ig ő volt az Iszlám Művészeti 
Múzeum első igazgatója is. A tanszék 
más munkatársai többek között kutat-
ják az arab nyelvészet, az afrikai iszlám 
és az arab városok középkori történel-
mét is. AZ ELTE BTK Sémi Filológiai 
és Arab tanszékre tehát olyan jó nyelv-
érzékkel rendelkező bölcsészeket vár-
nak, akiket a keleti kultúra változatos 
világa érdekel, és nem áll távol tőlük 
Czeglédy Károly széles látókörű élet-
szemlélete sem.

K. A.

	 Új	Wssejttípus

Még 2006-ban jelent meg az a 
tanulmány, amely hatalmas ug-
rást eredményezett az elmúlt 
években a regeneratív – vagyis 

a sérült szervek és szövetek helyreállí-
tásával foglalkozó – medicina terüle-
tén. Az akkori cikk – amelyet a Kyoto 
Egyetem kutatói, Shinya Yamanaka és 
Kazutoshi Takahashi jegyeztek – az in-
dukált pluripotens őssejtek (rövidítve 
iPS sejtek) létrehozásának módszerét 
írta le. Nagyon röviden arról van szó, 
hogy mindössze négyféle fehérje segít-
ségével – amelyek a korai embriókban 
vagy az embrionális őssejtekben feje-
ződnek ki – a már differenciálódott, 
felnőtt sejtek is visszaprogramozhatók 
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likálta új eredményeit. A Grandiózus 
Projekt (Project Grandiose) névre keresz-
telt, átfogó kutatássorozat célja, hogy 
részleteiben is megismerjék azokat a 
folyamatokat, amelyek a testi sejtek 
pluripotens őssejtekké történő vissza-
programozásakor zajlanak. A nemzet-
közi összefogás keretében folyó munka 
során a sejtek visszaprogramozásának 
összes fázisáról „pillanatfelvételeket” 
készítettek, ami a gyakorlatban ha-
talmas mennyiségű molekuláris adat 
összegyűjtését jelentette. Ezt az adat-
tömeget még jó ideig elemzik majd 
a szakemberek, Nagy és kollégái – a 
Nature imént említett cikkében – 
azonban már most is egy jelentős 
felfedezésről tudtak beszámolni. 
Kiderült, hogy az eddig ismert két-
féle pluripotens őssejttípus – embri-
onális és epiblaszt őssejtek – mellett 
létezik egy harmadik, mindeddig 
ismeretlen sejttípus is, amelyeket F 
típusú sejteknek (F-class cells) ne-
veztek el. Az F betű az angol Fuzzy 
szó első betűje, amivel az újonnan 
azonosított pluripotens őssejtek ki-
nézetére utalnak: az embrionális 
őssejtek és az indukált pluripotens 
őssejtek Petri-csészében megfigyel-
hető, jól körülhatárolható alakjával 
szemben ezeknek a sejteknek boly-
hos kinézetük van.

A F típusú sejtek bolyhos kinézetét 
az okozza, hogy kevéssé hajlamosak 
az egymáshoz történő kapcsolódásra 

Nagy András

F típusú vs. C típusú Qssejt
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(adhézió). Ez a tulajdonságuk – gyors 
osztódóképességükkel együtt – előnyös 
lehet abból a szempontból, hogy az 
embrionális állapotú őssejteknél köny-
nyebben lehetne őket nagy mennyiség-
ben létrehozni. Erre pedig nagy szük-
ség lenne a jövőbeli őssejtterápiák ese-
tén, ahol nagy mennyiségű pluripotens 
őssejtre lesz szükség ahhoz, hogy elér-
hető legyen a kívánt gyógyító hatás. 
Egy jellemző alkalmazási terület az 1-es 
típusú cukorbetegség őssejtekkel törté-
nő kezelése lehet: itt a hasnyálmirigy 
inzulintermelő béta-sejtjeit pótolnák 
olyan sejtekkel, amelyeket pluripotens 
őssejtekből hoztak létre nagy mennyi-
ségben (ezt a módszert – a bőrsejtekből 
az eddigi hagyományos eljárással létre-
hozott embrionális őssejtekkel – jelen-
leg Douglas Melton és munkatársai tesz-
telik főemlősökön, emberi kipróbálásra 
még nem került sor.) 

Az F típusú sejtek klinikai kipróbá-
lása természetesen még jóval odébb 
van, hiszen előbb ki kell zárni például 
a sejtek tumorrá alakulásának foko-
zott kockázatát is. A korábban nem 
ismert őssejttípus leírásának így egy-
előre azért nagy a jelentősége, mert a 
kutatók közelebb kerültek vele a sejtek 
visszaprogramozásakor zajló folyama-
tok feltárásához. A közeljövőben meg-
vizsgálják majd, hogy emberi sejtekből 
is létrehozhatók-e az F típusú sejtek 
(a mostaniakat egerek testi sejtjeiből 
programozták vissza). Valamint arra is 
fényt szeretnének deríteni, hogy létez-
nek-e az F típus mellett további, eddig 
szintén nem ismert őssejtállapotok.
Forrás: http://www.nature.com/nature/journal/
v516/n7530/full/516172a.html

	 Kerecsenvédelem

A LIFE-program által támogatott 
kerecsensólyom-védelmi prog-
ram 2014-es eredményeiről 
számolt be 2015. január 14-én 
Bagyura János ornitológus, a 
Magyar Madártani Egyesület 
munkatársa a Magyar Termé-

szettudományi Múzeumban. 
A nagytestű ragadozó madarak meg-

tartásának, szaporodásának feltétele az 
élőhelyek megőrzése, a megfelelő fész-
kelő-költőhelyek biztosítása és a táp-
lálékellátottság. A múlt század máso-
dik felében több ragadozó madarunk 
állománya is vészesen lecsökkent, a 
veszélyeztető tényezők között elsősor-
ban az intenzív, vegyszeres mezőgaz-
daság terjedésével az élőhelyek beszű-
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külését és a táplálékállatok számának 
csökkenését kell megemlíteni, 
valamint a távvezetékeken történő 
áramütéseket és a szándékos mérgezé- szándékos mérgezé-
seket. Más ragadozó madaraktól elté-
rően a kerecsensólymokat a mérgezés 
kevésbé érinti, mert nem fogyasztanak 
dögöt, ezért nem repülnek rá a kitett 
mérgezett csaliállatra, de megtörtén-állatra, de megtörtén-, de megtörtén-
het, hogy az éppen a csalira rászálló 
ölyvektől igyekeznek elvenni a zsák-
mányt, így előfordulhat mérgezés is, 
amelyet leggyakrabban karbofuránnal, 
egy már betiltott talajfertőtlenítő szer-
rel követnek el ismeretlenek.  

Az Európában és Ázsiában honos, a 
Természetvédelmi Világszövetség, 
az IUCN Vörös Listáján is szereplő, 
a sólyomalkatúak rendjéhez tarto-
zó kerecsensólyom egyedszáma 
a hetvenes-nyolcvanas években 
vészesen lecsökkent, mindössze 
harminc párra becsülték a hazai 
állományt – tudtam meg Bagyura 
Jánostól, aki előadásában először 
a költési szokások változásáról 
beszélt. Míg a korábbi években, 
az egyébként pusztai öreg fákon, 
elhagyott fészkekben költő 
kerecsen egy időre a hegyvidék 
védettebb helyeire vonult vissza 
fiókákat nevelni, ma már újra 
a pusztákon költ, elsősorban a 
magasfeszültségű távvezetékek 
oszlopára kitett alumínium-köl-
tőládákban, amelyekhez sokszor vad-
megfigyelő kamerákat vagy más né-
ven fotócsapdákat is elhelyeznek, hogy 
a madarak családi életét, táplálkozási 
szokásait meg tudják figyelni. Ehhez 
természetesen szükség volt a MAVIR 
és a madártani egyesület 21 éve tartó 
együttműködésére.  

A Magyar Madártani Egyesület 
munkatársai és aktivistái, a nemzeti 
parkok hivatásos szakemberei, 
valamint a MAVIR munkatársai a 
kerecsen január végén-február elején 
kezdődő nászidőszakától kezdve – az 
országos monitoring program kere-
tében – figyelik a már ismert fészkelő 
helyeket, az újonnan kihelyezett költő-
ládákat, és a költés után meggyűrűzik 
a fiókákat. A gyűrűzésnél azonban 
ma már van hatékonyabb módszer is – 
mondta el Bagyura János, ilyen a mű- János, ilyen a mű-ilyen a mű-
holdas nyomkövetés vagy a már em-
lített fotócsapda. Ez utóbbival sikerült 
a táplálkozási szokásokba betekinteni, 
a kamerákon követték, milyen zsák-
mányállatot vitt a szülőpár a fészekbe. 
A műholdas nyomkövető segítségé-

vel pedig az is meghatározható, hogy 
milyen élőhelyen zsákmányolta azt a 
madár. 

Az országos adatok alapján 2014-
ben összesen 171 fészket foglaló párt 
figyeltek meg, ebből 136 nagyfeszült-136 nagyfeszült-
ségű oszlopon és 35 fán fészkelt. Az el-és 35 fán fészkelt. Az el-5 fán fészkelt. Az el- fán fészkelt. Az el-fészkelt. Az el-
múlt években nőtt az oszlopon és csök-
kent a fán fészkelő madarak száma. A 
hazai állományt most nagyjából 200 
párra becsülik, ami jelentős növekedés 
a harminc évvel korábbi 30 párhoz 
képest. 2014-ben országosan 403 fiatal 
repült ki, a sikertelen költések száma 31 
volt, ez az előző évhez képest csökkent. 
Országos szinten a kerecsensólyom 

költési sikerét a kora tavaszi időjárás je-
lentős mértékben befolyásolja. 

A kerecsensólyom legfontosabb táp-
láléka az ürge, de fogyaszt mezei poc-
kot, galambot és seregélyt is. Mivel az 
ürgeszám évről évre csökken, 2013-
ban több seregélyt, tavaly pedig több 
mezei pockot fogyasztottak a kerecse-
nek, hiszen a pocokinvázió miatt ezek 
az állatok voltak a legelérhetőbbek. 

Bagyura János arról is beszámolt, 
hogy a sérült madarakat is igyekeznek 
megmenteni és a természetbe vissza-
engedni, ez főleg a Fővárosi Állat- és 
Növénykert állatorvosának, dr. Soós 
Endrének és csapatának köszönhető. 

Az előadás végén levetítették A ke-
recsensólyom folytatja útját című filmet, 
amely szemléletesen bemutatta az 
előadásban ismertetett madárvé-
delmi munkát, közte azt az ürge-
áttelepítési programot, amelynek 
segítségével a kerecsensólyom 
kedvenc táplálékát, az egyébként 
már védett ürgét igyekeznek a pusz-eznek a pusz-
tákon, legelőkön elszaporítani. 

MANGEL GYÖNGYI

Fiatal kerecsensólyom 
(BAGYURA JÁNOS FELVÉTELE)
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(Curculionidae) közé tartozik. Az or-
mányosbogarak az egyik legfajgaz-
dagabb bogárcsalád, több mint 900 
fajuk él hazánkban. A rizszsuzsok 
közeli rokonaival, a gabonazsuzsok-
kal (Sitophilus granarius) és a kukori-
cazsuzsokkal (Sitophilus zeamais) 
együtt különféle szemes termények-
ben okozhat kárt, malmokban, rak-
tárakban tömeges lehet. Mivel teljes 
életciklusuk lezajlásához alig másfél 
hónap szükséges, könnyen elszapo-
rodhatnak egy elfelejtett, félig teli 
rizseszacskóban.

A szinantróp, azaz épületlakó fajok 
közül a tél végének közeledtével a do-
hánybogárral (Lasioderma serricorne) ta-
lálkozhatunk leggyakrabban. A 3 mil-
liméteres, fényes barna bogár az álszú-
félék (Ptinidae) családjába tartozik. 
Szinte bármilyen növényi eredetű 

A  B O G A R A K  M Á R  A  S P Á J Z B A N  VA N N A K

ÉPÜLETLAKÓK

A magasabb hőmérséklet mi-
att az amúgy tavasztól aktív 
bogárfajok kifejlett alakjai 

(imágói) már a tél folyamán előbúj-
hatnak a ház körül és a lakásban, sőt 
akár megszakítás nélkül, egész évben 
jelen lehetnek körülöttünk. Sokszor 
tudtunk nélkül élik gondtalan életü-
ket a lakás rejtettebb zugaiban.

Hívatlan vendégek a konyhában
Készletkártevő bogarakat leginkább a 
konyhában találhatunk. Ki ne hallott 
volna a babzsizsikről vagy a borsózsi-
zsikről? Zsuzsok vagy zsizsik, a kettő 
nem ugyanaz. A zsizsikformák a levél-
bogarak egyik alcsaládját alkotják. 
Minden hazai fajuk magpredátor, 
vagyis főként hüvelyes termésű növé-
nyek magjában fejlődnek. A rizszsu-
zsok (Sitophilus oryzae) viszont nem zsi-
zsikféle, hanem az ormányosbogarak 

Azt már megszokhattuk, hogy nyáron szúnyogokkal, pókokkal 

és katicákkal osztozunk a lakásunkon, azt viszont 

talán nem is sejtjük, hogy télen is mennyi 

apró állat lakik velünk együtt.

Csupasz hólyagbogár 

Közönséges tolvajbogár 

Rizszsuzsok
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radványokon fejlődnek, de sokkal gya-
koribbak raktárakban vagy malmok-
ban. Nagyobb rokonuk a madár- és 
hüllőeledelnek is tenyésztett közönsé-
ges lisztbogár (Tenebrio molitor). Ha 
már ez a mintegy másfél centiméte-
res állat is gyakori vendég ottho-
nunkban, akkor érdemes elhúzni a 
konyhabútort a faltól, és alaposan ki-
takarítani mögötte. Sok gyászbogárfaj 
élhet a ház körül, különösen ólak kör-
nyékén. A lehulló termények és tápok 

morzsalékában az alomlakó gyász-
bogár (Alphitophagus bifasciatus) és 
penészevő gyászbogár (Alphitobius 
diaperinus) fejlődhet.

AlbérlWk	a	szobában	és	
a kamrában

A tolvajbogarak pókszerű, főként éjsza-
ka aktív, apró bogarak. Számos fajuk 
épületlakó, akadnak köztük olyanok is, 
melyekkel a természetben csak egészen 
ritkán találkozhatunk. Ezek padláso-
kon, fáskamrákban, vályogházak falá-
ban, öreg szőnyegekben és barlangok-
ban élnek leginkább. A csupasz hólyag-

bogár (Gibbium psylloides) bizarr kis szer-
zet, évtizedek óta nem került elő 
hazánkból. Teste áttetsző, gömbformá-
jú. A Magyar Természettudományi 
Múzeumban őrzött legtöbb régi pél-
dány főként a fővárosból, néhány 
pedig magából a Bartók Archívum-
ból való. Régi szőnyegekben vagy 
olyan öreg házakban fordul elő, ahol 
a falban valamilyen növényi eredetű 
anyagot, például szalmát használtak 
szigetelőanyagnak.

anyagban képes megtelepedni. Kü-
lönféle száraz tésztákban, tea- és fű-
szerkeverékekben, akár még az őrölt 
csiliben is egész kis populáció élhet, a 
háziasszonyok legnagyobb bánatára. 
A megbontott és sokáig fel nem hasz-
nált élelmiszerekben tavaszra töme-
gessé válhat. Az innen kiszökő, fény-
re is repülő egyedek hívhatják fel fi-
gyelmünket a faj jelenlétére.

Egy másik álszúféle inkább kora ta-
vasszal jelenik meg akár a legtisztább la-
kásokban is. A kenyérbogár (Stegobium 
paniceum) lárvája különféle állati és növé-
nyi eredetű anyagokban él. Brazíliából 
kapott, kitömött pirájában, konyhapult 
mögé esett kenyérsercliben vagy akár a 
parketta repedéseiben összegyűlt keksz-
morzsákon is kifejlődhet. A dohánybo-
gárral megegyező méretű bogár fakóbb 
színű a rokonánál, és a szárnyfedőin jól 
kivehető barázdák futnak.

Az „apró kis barna bogarak a liszt-
ben” feltehetően kislisztbogarak 
(Tribolium-fajok), melyekkel a ter-
mészetben csak elvétve fut össze az 
ember. Ott főleg az elhalt fák laza kér-
ge alatt összegyűlt állati és növényi ma-

Az apró, a kukorica és a közönséges rizslisztbogár

Dohánybogár f_szerkeverékben

KenyérbogárNagy múzeumbogár 
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Magyar Természettudományi Múze-
um Állattárában fogták. Feltehetően a 
múzeumi anyagok kölcsönzésével ke-
rülhetett ide az amerikai eredetű, ve-
szélyes kártevő. Megjelenése óta ez a faj 
a legjelentősebb károkozó, lárvája teljes 
gyűjteményeket képes elpusztítani. Ve-
szélyességét fokozza, hogy szűznem-
zéssel szaporodik, így újrafertőzés nél-
kül is önálló populációi alakulhatnak ki 
egy-egy zárt helyen, például egy múze-
umi rovarfiókban. Szintén az utóbbi 
időben behurcolt faj az afrikai szűcsbo-
gár (Attagenus smirnovi), mely egyre 
több helyről kerül elő a fővárosból, pél-
dául a Budapesti Corvinus Egyetem 
préselt növényeiből, de lakásokból is.

Percegés az éjszakában
Népi hiedelmek szerint az öreg házak-
ban éjjel hallható kopogás rosszat jelen-
tett – azt gondolták, hogy a házban 
fekvő, nagybeteg ember utolsó percei 
peregnek. Valójában csak napjaink asz-
talosainak és bútorrestaurátorainak 
okoznak plusz munkát a tettesek, 
melyek szintén az álszúk közé tartoz-
nak, és halálórájaként is emlegetik 
őket. A 4 milliméter körüli nagy ál-
szú (Xestobium rufovillosum) például 
száraz fában, néha bútorokban, ge-
rendákban fejlődik. A hím szó szerint 
a fába veri fejét – pontosabban az 
előtorát –, így kommunikál a nős-
ténnyel. Romantikus történetüket 
mi a „perceg a szú” kijelentéssel illet-
jük, holott a rendszertanilag teljesen 
máshová sorolt valódi szúfélékhez 
(Scolytidae) semmi közük. A valódi 
szúk beteg, de még élő vagy frissen 
elhalt fák kérge alatt fejlődnek. Hely-
telen tehát az a kifejezés, hogy szú-
rágta deszka, mert olyan nincs. 
Álszúrágta deszka, az lehet.

A belül szétporladó gerendák, elgyen-
gült lécek sokkal inkább a házi cincér 
(Hylotrupes bajulus) ténykedésének ered-
ményei. Ez nagyobb testű bogárfaj, így 
a lárvája is jelentősebb károkat okozhat.

Mielőtt még bárki viszolyogva nézne 
a bogarakra, védelmükben érdemes 
megemlíteni, hogy a többi, lakásban 
fellelhető ízeltlábúhoz képest általában 
kevesebben vannak. Sokkal hamarabb 
találkozhatunk a vizesblokknál pihe-
nő lepkeszúnyogokkal, villanyfény-
ben cikázó ezüstös pikkelykével vagy 
egy ártalmatlan, hálóját szövögető ál-
kaszáspókkal.

NÉMETH TAMÁS 

Sokkal gyakoribb nála a közönséges 
tolvajbogár (Ptinus fur). Kertes házak 
melléképületeiben és fáskamráiban né-
ha már decemberben is aktív, sokszor 
nagy egyedszámban. Ahogy besötéte-
dik, tömegesen bújnak elő, ilyenkor 
elemlámpával megfigyelhetők. Fehér-
re meszelt házak falán könnyű észre-
venni, ahogy a hímek a fagyponthoz 
közeli hőmérsékleten is kitartóan, ám 
a hideg miatt lelassulva keresik párju-
kat. Ha veszélyt éreznek, hirtelen 
megmerevednek és a földre dobják 
magukat. Vidéki házak körül, külö-
nösen, ha a közelben állatokat tarta-
nak, sok más tolvajbogárfaj is előfor-
dulhat. A hasonló megjelenésű fajokat 
még a szakértőknek sem könnyű meg-
különböztetni egymástól.

A múzeumbogarak egyes fajai szintén 
gyakori vendégek lehetnek otthonunk-
ban. A természetben madárfészkek-
ben, állati maradványokon, fakéreg 
alatti rovartetemek közt élő bogarak 
otthonunkban is remekül boldogulnak. 
A tapéta szélénél, a küszöb alatt, a szek-
rények mélyén mindig akad egy-két fa-
lat, amely elég ahhoz, hogy ezek a tarka 
kis bogarak kifejlődhessenek. Az első 
tavaszi szellőztetéskor pedig semmi 
nem tartja vissza a kis múzeumbogara-
kat (Anthrenus olgae) attól, hogy a közel-
ben virágzó növényekről, leginkább 
kedvencükről, a gyöngyvesszőről bere-
püljenek lakásunkba. Rokona, a nagy 
múzeumbogár (Anthrenus scrophulariae) 
szintén viráglátogató, mindkét faj ká-
rokat okozhat rovargyűjteményekben.

A múzeumbogarak rokonságából 
több, korábban nem jelentős vagy épp 
hazánkból egyáltalán nem ismert faj 
előfordulásával számolhatunk. A 
szűzporva (Reesa vespulae) néhány éve 
jelent meg nálunk, első példányait a 

A nyírfanedv

A nyírfanedv a nyírfa gyökerétől az 
ágak felé áramló, tápanyagokban 
gazdag esszencia, a nyírfa „vére”, 
amely emberi beavatkozás nélkül, a 
természet által jön létre. A nyírfa-
nedv megnevezése a magyar nyelv-
ben igen változatos: virics, nyírlé, csi-
ger, nyirics, nyírvíz.

A nyírfanedv legfőbb összetevői az 
ásványi anyagok és nyomelemek, 
különösen sok benne a kálium, kalcium, 
nátrium, magnézium, de megtalálható 
benne a mangán, a foszfor, a cink és a réz 
is. Ezenkívül van benne glükóz és fruktóz, 
vitaminok, proteinek, komplex szerves savak 
(nikotinsav, almasav, glutaminsav). Több 
tudományos vizsgálat megerősítette, 
hogy a növényi eredetű táplálékok az 
egészségmegőrző tulajdonságukat 
főleg a bennük lévő vegyületeknek 
köszönhetik. Ezek antioxidáns, anti-
bakteriális és antiviriális hatásúak, fo-
kozzák a szervezet immunrendszerének 
működését, a májsejtekben az enzimek 
hatását, ezzel a szervezet méregteleníté-
sét, ezenfelül csökkentik a vérnyomást és 
a vérrögképződés kockázatát. A nyírfa-
nedv felveszi a harcot a szervezetben ta-
lálható salak- és méreganyagokkal szem-
ben, az izmokat oxigénnel látja el az 
anyagcsere-folyamatokban, enyhén víz-
hajtó hatású, általános fáradtság esetén 
extra vitalitást nyújt a szervezetnek. 
Baktériumölő hatásának köszönhetően 
külsőleg természetes szer sérülések, se-
bek, bőrirritációk gyógyítására. Táplálja 
és sejtszinten hidratálja a bőrt, pH-érté-
két egyensúlyba állítja. 

A nyírfanedv színtelen folyadék, egy 
évben egyszer gyűjthető, és mindössze 
3 hét áll rendelkezésre a csapolásra. A 
gyűjtés szezonja a tavasz kezdetétől a 
zöldülésig, vagyis a levelek megjelené-
séig tart. A nyírfa kérgéből magunk is 
frissen csapolhatjuk az áldásos hatású, 
édeskés ízű nedvet. A nyírfalevet tárol-
juk hidegen, és a gyűjtéstől számított 
maximum 24 órán belül fogyasszuk el, 
mert ezután hatása nagyon sokat csök-
ken. Egy felnőtt napi adagja 500-1000 
ml, 8-12 éves gyerekeknek napi 200-
500 ml elegendő, míg a 4-8 éveseknek 
napi 100-300 ml. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

Nagy álszú  (A SZERZP FELVÉTELE)
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Jut eszembe...
A MAGYAR HONFOGLALÁS KORA

AMagyar Nemzeti Múzeum új, reprezentatív, ál-
landó régészeti kiállításának témája: hazánk a 
IX–X. században. E kiállítás második részének 

koncepciója, és A magyar honfoglalás kora című katalógus 
Révész László munkáját dicséri.

A szakembernek látszólag 
könnyű dolga volt, hiszen a 
honfoglalók ragyogó hagyaté-
ka mellett a Karolingok rozs-
dás sarkantyúi labdába se rúg-
nak, ám a látszat csal. Meg 
kellett küzdenie a nemzeti ro-
mantika tévképzeteivel, emel-
lett pedig olyan tudományos 
nézetekkel is csatába bocsát-
kozni, ahol vele azonos súlyú 
harcosokkal kellett ringbe 
szállni.

Már Szőke Béla Miklós A 
Karoling-kor a Kárpát-medencé-
ben című kötetének első feje-
zete is ilyen, hiszen a Karo-
ling-kort bemutató tanul-
mány homlokegyenest ellen-
kező véleményt képvisel, mint Révész László. A 
továbbiakban sorra veszi az eredet kérdéseit, a főbb 
leletegyütteseket, temetőtípusokat, a mindennapi élet 
maradványait, a kalandozásokat, egyszóval a X. század 
mindennapjait, és köztörténetét. Mindezt nagyszerű 

illusztrációkkal, így aztán az olvasónak nem marad hi-
ányérzete.

Kellő forrásanyag hiányában ügyesen kikerül néhány 
fontosnak tűnő kérdést. Ilyen többek között a Pannoni-
ától keletre eső térség népessége a bolgár uralom alatt. 

Krum bolgár kán 804-ben elfoglalta 
egyesek szerint csak Erdélyt, mások sze-
rint a Tiszától keletre eső vidéket. A bol-
gárokat a magyarok „nándornak” ne-
vezték a Tisza mentén számos patak, 
mocsár viseli a nándor vagy lándor ne-
vet. Szláv, esetünkben bolgár a Csong-
rád, Visegrád, Nógrád típusú helynév 
is. Az akkor itt élők hagyatékának 
azonban nyoma sincs. Talán nem is-
merjük fel! Arra gondolok, hogy a 
XX. század közepéig a késő avar lelete-
ket hunnak tartották. Ezen az álláspon-
ton csak egy szerencsés szegedi lelet 
változtatott. Bízom benne, hogy előbb-
utóbb egy aranykezű régész körülírja az 
Alföld IX. századi lakóinak hagyaté-
kát. Kényszerű közhely az avar kori je-
lentős szláv lakosság emlékeire hivat-
kozni. Tudomásom szerint eddig egyet-
len szláv temetőt ismer tudományunk, 
Zala megyéből, így az Alföldön jelentős 

számról nehezen beszélhetünk.
Ne vegyék megjegyzésem 

károgásnak, és nem is kritikát, 
hanem ismertetést írok, elné-
zést, hogy a fentiek kikíván-
koztak belőlem.

A fő tanulmányt Mesterházy 
Károly és Vörös István írásai 
egészítik ki a palmetta-díszek-
ről, és a honfoglalók állatairól. 
Hasonló kis tanulmányok a 
Karoling-kötetben is vannak a 
famaradványokról (Gryneus 
András) és a mosapurci állat-
csontokról (Vörös István-
Bárány Annamária).

Összefoglalva, mindkét kötet 
hű képet nyújt a témát kutató 
tudomány mai állásáról, javas-
lom, nézegessék végig a tárla-
tot, majd a katalógusok átta-

nulmányozása után keressék fel ismét a Magyar Nemze-
ti Múzeumot.

A könyvet kiadta a Magyar Nemzeti Múzeum 2014-
ben, 120 oldal terjedelemmel.

TROGMAYER OTTÓ

Krum, bolgár kán

Honfoglalás kori leletek rekonstrukciós rajza

Zemplén

Rakamaz

Beregszász
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– Milyen volt az első vírus, amivel 
találkozott?
– Általános iskola alsó tagozatban lehe-
tett ilyen potyogtatós, meg volt, hogy 
egy ember kezdett mászkálni a képer-
nyőn. A 2000-es években a középisko-
lában remote admin tool-okkal szóra-
koztunk, manapság ezeket RAT-nak, 
remote acces trojannak nevezik. Ezzel tá-
volról lehet egy gépet vezérelni, így az 
osztálytársak gépén az egeret tudtuk 
mozgatni vagy újra lehetett indítani a 
gépet. A fejlődés mozgatórugója a mo-
tiváció változása volt, a nyolcvanas-ki-
lencvenes években az volt a fő cél, 
hogy az informatikus hírnevet szerez-
zen. A hekkerfórumokon egyfajta 

N E G Y E D S Z Á Z A D  T U D O M Á N Y

KIBERIÁDA FELETT 
FELHVS	AZ	ÉG

„A hazánkban megjelent számítógépes vírusok közül a legismertebb, bosszantó módon lepotyogtatja 

a	feliratok	beteit	a	képernyW	aljára”	–	írtuk	bW	negyedszázada	lapunkban.	Napjaink	adatmentéssel	
foglalkozó	informatikusai	minden	bizonnyal	elégedetten	dWlnének	hátra,	ha	mindössze	ekkora	hord-

ereje	problémával	kellene	megküzdeniük	az	ügyfél	kegyeiért.	A	gyorsuló	ütemben	táguló	kibertér	
által	 a	 XXI.	 században	 támasztott	 kihívásokról	 Pék	 Gábor	 doktoranduszt,	 a	 Meegyetem	 Hálózati	
Rendszerek	és	Szolgáltatások	Tanszékén	meködW	CrySyS	Adat-	és	Rendszerbiztonság	Laboratórium	

diákkörének	(Crysys	Student	Core)	vezetWjét	kérdeztük.

„celebstátust” jelentett, ha valaki írt 
egy híres vírust, ám ahogy az internet 
elterjedt és egyre több ember csatlako-
zott a világhálóra, az lett a motiváció, 
hogy sokakat megfertőzzünk. Ma már 
nem is annyira magánszemélyek, in-
kább háttérszervezetek azok, akik úgy 
gondolják, hogy a felhasználók bosz-
szantása helyett okosabb a vírusokat 
másra használni. Tehát vagy a számítá-
si kapacitást használják anyagi előnyök 
szerzésére vagy azokat az információ-
kat, amik a tulajdonos gépén vannak 
eltárolva.
– A CrySyS Labor azzal szerzett nem-
zetközi hírnevet, hogy 2011 őszén itt fe-
dezték fel és elemezték elsőként a Duqu 

névre keresztelt adathalász kártevőt. 
A sokat látott, Mátrixon nevelkedett 
nemzedéknek biztosan van elképzelése, 
hogyan lehet felfedezni matematikai 
algoritmusok között gyanús elemeket, 
de a kívülállónak ez kissé misztikus.
– Talán mert nem a forráskódban, ha-
nem a binárisok között keresünk. Meg 
lehet nézni például, hogy milyen szol-
gáltatások indultak el a gépen, vagy 
történt-e kódinjekció, vagyis a rend-
szerfolyamba egy másik program 
megpróbált-e egy idegen kódrészletet 
elhelyezni. Számos operációs rendszer 
már figyel arra, hogy csak a gyártó ál-
tal hitelesített kódok futhassanak, pél-
dául a Windows 7-től kezdve csak a 
gyártó által aláírt meghajtó-programo-
kat (kernel driver) lehet telepíteni. A 
Duqu esetében is volt ilyen hitelesítő 
kód, ettől volt olyan nehéz felfedezni. 
– Milyen típusú támadások a leggya-
koribbak manapság?
– Manapság bitcoinnal is lehet fizetni il-
legális árukért a feketepiacon. Ennek 
az alapvetően legális fizetőeszköznek 
az előállítása hatalmas számítási kapa-
citást igényel, ezért a megfertőzött gé-
pek sokaságával igyekeznek a támadók 
újabb erőforrásokhoz jutni.

A ransomwarek minden adatot titkosí-
tanak a fertőzött gépen, majd a táma-
dók megzsarolják az áldozatot, hogy 
fizessen meghatározott időn belül a 
helyreállításért. Ha nem teszi, akkor a 
megfelelő kriptográfiai kulcsok törlé-
sével elvesznek az információk.

Az adathalászat klasszikus esetéhez 
régebben spameket használtak, de ez 
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költséghatékonyabb, nem kell fizikai-
lag odamenni és ügynökök életét koc-
káztatni. Ez nemcsak technológiai, ha-
nem elsősorban társadalmi probléma. 
A laikus felhasználóknál is alapvető kö-
vetelménynek kellene lennie a bizton-
ságorientált gondolkodás. Fontos látni, 
hogy az olyan új technológiák, mint 
például a felhő alapú rendszerek, csak a 
biztonság illúzióját teremtik meg.

A rendszer hasonlít a régi telnetes 
módszerhez, amikor voltak kliensek és 
volt egy központi szuperszámítógép, 
csak annyi a különbség, hogy itt nem 
egy, hanem több fizikai vashoz csatla-
kozunk, és ezek különböző virtuális 
operációs rendszereket futtatnak. Mi-
nél több felhasználó jön be, annál több 
virtuális gépet indítunk, és így sokkal 
jobban el lehet osztani a terhelést. A ha-
tékonyság növelése érdekében tehát a 
kábeleket szoftverekkel helyettesítet-
tük, így viszont, ha a szoftverben hibát 
találnak, több operációs rendszert lehet 
egyszerre megfertőzni – sokkal komp-
lexebb és mélyrehatóbb következmé-
nyekkel. Mint mindennek az életben, a 
technológiának is vannak korai és érett 
szakaszai. A biztonságtudatos gondol-
kodás pedig még csak most kezd be-
lépni az érett szakaszba. Azt nem mon-
dom, hogy még mindig gyerekcipő-
ben járunk, vannak igazán pozitív je-
lek a fejlődésre, azonban az is látszik, 
hogy még nagyon sok megoldatlan 
feladat előtt állunk, de ezektől nem kell 
megijedni, hiszen lehetőséget adnak a 
problémák megoldására.                                                                         

Kővágó AngélA

már lassan kimegy a divatból. A közös-
ségi oldalakon sokkal célzottabban le-
het rábírni a vásárlásra vagy a kattint-
gatásra az embereket, így hatékonyab-
ban lehet gépek erőforrásait felhasznál-
ni vagy adatokat lopni. A watering hole 
attack lényege, hogy megfigyelik, mi-
lyen oldalakat látogat a felhasználó, 
majd ezek egyikében keresnek bizton-
sági hibát. Amikor a célszemély legkö-
zelebb megnyitja az oldalt, a böngésző-
je megfertőződik például egy adatha-
lász programmal, így lemásolhatják a 
gép tartalmát, vagy a segítségével to-
vábbi adatokat gyűjthetnek.

Az elmúlt években elterjedt mobil-
környezetek kicsit védettebbek, mert 
volt idő felkészülni a kihívásokra. App-
le iOS-re például nagyon kevés kárté-
kony program készül, mert ezek a 
tabletek nagyon jó izolációs techniká-
kat alkalmaznak, az Apple pedig min-
den alkalmazást nagyon alaposan ellen-
őriz mielőtt az App Store-ba felkerül.
– Elképzelhető, hogy mivel napjaink-
ban a repterektől elkezdve a nagy ipari 
létesítményekig mindent számítógépek 
vezérelnek, hamarosan fizikai problé-
mákat okoznak a kiberterroristák kár-
tékony programokkal?
– Ez sajnos már meg is történt 2010-
ben, amikor a Stuxnet néven ismertté 
vált malware az iráni atomerőmű 
urándúsítóit támadta. A kiber ter ro-
rizmus inkább kiberhadviselés lesz, 
mert az országok is egyre inkább így 
fogják a konfliktusaikat intézni. Mivel 
minden össze van kötve az internettel, 
könnyen lehet adatokat lopni, sokkal 

ÉT-ETOLÓGIA

Téli madárjátszótér

Nemcsak a gyerekek szeretnek ját-
szani a hóban, néha a madarak is. A 
zsezse októbertől márciusig gyakori 
vendég Magyarországon. Nálunk 
ugyan ritkán van hó, de a pintyféle 
madár egy másik élőhelyén, Észak-
Amerikában gyakori. Egy idős ame-
rikai professzor 2012 telén arra fi-
gyelt fel, hogy egy 100-150 egyed-
ből álló raj öt napon át labirintust ás 
a hóban. Jellemzően az egyik madár 
elkezdte az ásást, és hamarosan má-
sok is csatlakoztak hozzá. A vég-
eredmény: legalább 252 üreg és ala-
gút. A professzor semmiféle táplálé-
kot nem talált az alagutakban, sőt a 
közelükben sem. Menedéknek sem 

használták a járatokat a zsezsék, nem 
maradtak bennük éjszakára. Fürdő-
zésnek sem látta nyomát. Hosszas 
gondolkodás után csak egy választ 
talált a különös viselkedésre: a ma-
darak játszottak. 

A játéknak nincs közvetlen funkci-
ója, de segíthet begyakorolni olyan 
viselkedéselemeket, amik más hely-
zetben hasznosak. Északabbra, a 
tundrán előfordul, hogy éjszakára a 
hóba ásott járatokba kell húzódniuk 
a madaraknak a hideg elviseléséhez. 
Ott viszonylag biztonságosan tehe-
tik, nem kell attól tartaniuk, hogy a 
havon jég képződik reggelre, mint 
Maine-ben, a professzor megfigye-
léseinek helyszínén. Lehet, hogy a 
hójátékkal a zsezsék a zordabb kö-
rülményekre edzettek vagy a cso-
port összetartását erősítették egy kis 
közös szórakozással.

Kubinyi EniKő
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fordultam. Legjobban az a terület 
érdekelt, amit ma etológiának hív-
nak. A molekuláris biológia mint 
olyan, tulajdonképpen nem is léte-
zett akkor, genetikáról, származás-
tanról fogalmam sem volt. A kémiát 
sem szerettem, azt gondoltam, az a 
tanulmányaim kellemetlen mellék-
körülménye a biológia mellett.  Az 
egyetemen Bíró Endre előadásai éb-
resztették fel a biokémia iránti ér-
deklődésemet, majd amerikai tanul-
mányutam után váltam molekuláris 
biológussá.
– Valahol azt olvastam, hogy Ön a 
hazai molekuláris biológia atyja.
– Ez mindenképpen túlzás. Volt 
Magyarországon korábban is mole-
kuláris biológia. Abban valóban út-
törő szerepem volt, hogy a géntech-
nológiát és a génsebészetet mi alkal-
maztuk először. 
– Kétszer töltött hosszabb időt 
Amerikában, méghozzá akkor, ami-
kor ez nem volt annyira természetes 
dolog.
– Mindkétszer az USA Nemzeti 
Egészségügyi Intézetében dolgoz-
tam kutatóként. 1965-66-ban ez 

még valóban kivételes volt, de 
1973-74-ben már eléggé természe-
tes. Az első utam idején ég és föld 
volt a kinti és hazai lehetőségek 
közötti különbség. Másodszor már 
a Szegedi Biológiai Központból 
mentem, akkoriban nem volt ek-
kora a különbség, mint sajnos ma 
ismét. Kiváló emberekkel kerül-
tem szellemi kontaktusba, hiszen a 
későbbi Nobel-díjas Anfinsennel 
dolgoztam, ami általános értelem-
ben stimulált, de konkrét ötleteket 
vagy metodikákat, amiket itthon 
fel lehetett használni, nem adott. 
Többek között azért sem, mert az 
én hazai mesterem, Straub F. 
Brunó világszínvonalú egyéniség 
volt. Amikor először mentem 
Amerikába, egy itthoni kollégám 
azt mondta, hogy te be fogsz ke-
rülni a világ egyik legjobb kutató-
intézetébe, de hidd el, hogy kevés 
olyan kaliberű emberrel fogsz ta-
lálkozni, mint Straub. És ez így is 
volt. 
– Először biokémiával foglalkozott, 
azon belül fehérjékkel. Hogy lett az 
enzimek kutatásából genetika?

– A TÚK díját azok a kutatók kap-
ják, akik nemcsak szakterületükön, 
hanem az ismeretek terjesztésében is 
aktívak. Hogy látja Ön mint szerző 
a népszerűsítő és a szakcikkek kö-
zötti különbséget?
– Természetesen óriási a különbség. 
A szakcikk alapkövetelményei: a 
szabatosság, világosság, egyértelmű 
fogalmazás. Stilárisan többnyire 
rendkívül egyhangúak, bizonyos 
íratlan szabályok, konvenciók betar-
tása szárazzá és fantáziátlanná teszi 
őket, szókincsük szegényes. Ezzel 
szemben a népszerűsítő cikk annál 
jobb minél színesebb, ötletesebb, ere-
detibb. A pontosság, szakmai meg-
bízhatóság elvileg itt is követelmény 
volna, de minthogy ezt sokszor ne-
héz összeegyeztetni a közérthetőség-
gel, ebből lehet egy kicsit engedni. 
Az, hogy mennyit, az a népszerűsí-
tés legnehezebb dilemmája.
– Már gyerekkorában is molekuláris 
biológiával akart foglalkozni vagy ez 
később kezdődött?
– Nemhogy molekuláris biológus 
nem akartam lenni, hanem a bioló-
gia felé is csak 16-17 éves koromban 
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ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS GÉNSEBÉSZET

E	heti	kutatónk	a	2014-es	esztendW	ismeretterjesztW	
tudósa	lett	a	Tudományos	Újságírók	Klubja	(TÚK)	tag-
jainak	 szavazatai	 alapján.	 Az	 elismerés	 részeként	 a	
díjazottról	egy	kisbolygót	neveztek	el.	Venetianer	Pál	
nevét	 a	 313116	 Palvenetianer	 aszteroida	 viseli.	 A	
magyar	molekuláris	biológia	atyjának	tartott	szakem-
berrel	 pályájának	 fontos	 állomásairól	 és	 a	 genetika	
tudományának	mai	megítélésérWl,	illetve	aktuális	kér-

déseirWl	beszélgettünk.
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– Már több mint tíz éve befejező-
dött, most már lehet értékelni. Azt 
várták, hogy gyökeresen átalakítja 
az orvostudományt, de ez biztosan 
nem valósult meg. De nagyon sok 
minden igen.
– Merre tovább?
– Arra fog továbbmenni, hogy 
egyre több valósuljon meg a sze-
mélyre szabott orvoslásból. Ez azt 
jelenti, hogy kinek-kinek a geneti-
kai analízise alapján rengeteg min-
dent meg lehet mondani a gyógyí-
tásával kapcsolatban. Ez valameny-
nyire már most is így van és egyre 
több ilyen lehetőség lesz. Ez persze 
döntően pénzkérdés, bár részben 
képzettségi kérdés is. Az orvosok 
nagy része ma még nem tudja hasz-
nálni ezt az információt és a kép-
zettség megszerzése is nagyon költ-
séges. És vannak pszichológiai ve-
szélyei is. Az, hogy X. Y. valame-
lyik időskori betegségének kétszer 
akkora a kockázata, mint az átlag-
nak, nem túlságosan hasznos és 
gyakorlati információ. Ebből más 
nem következik, mint hogy a páci-
ens szorongani fog. De abban van-
nak nagyon lényeges lépések, hogy 
bizonyos gyógyszereket genetikai 
teszt alapján írnak fel vagy vetnek 
el, és ennek életmentő hatása lehet. 
Ez ma már realitás. 

Nagyon intenzíven kutatott, de 
szintén nagyon költséges a génterá-
pia. De biztosan megvalósul az, hogy 
a ma még gyógyíthatatlan genetikai 
betegségeket gyógyítani lehet. 

TRUPKA ZOLTÁN

tes háború és Európa 
jelentős részén is az. 
– Ma már nem kutat.
– Aktívan nem. De fi-
gyelem a tudományom 
eredményeit, fejlődését 
és írásban, illetve elő-
adások formájában ter-
jesztem az ismereteket. 
Ezt is nagyon fontos-
nak tartom. 
– Ha még kutatna, mi-
vel foglalkozna?
– Ez jó kérdés. Beval-
lom, nem szeretem iga-
zán most a tudományun-
kat. Nem azt mondom, 
hogy rossz úton jár, csak 
azt, hogy én idegenke-
dem attól az uralkodó irányzattól, hogy 
iszonyú nagy csapatok iszonyú nagy in-
formatikai felkészültséggel mérhetetlen 
sok adatot gyűjtenek, és ebből próbálnak 
koncepciót kidolgozni. A hipotézisek ál-
tal motivált, egyéni intuíción alapuló ku-
tatás, ami a molekuláris biológia klasszi-
kus korát jellemezte, ma nincs divatban. 
Biztos vagyok benne, hogy a mai fejlő-

dési irány szükségszerű és helyes, csak 
engem személy szerint nem vonz. Cso-
dálom, érdekel, olvasom, de nem szeret-
ném már csinálni. 
– Az elmúlt években a genetikával 
kapcsolatban megfogalmazott kérdések 
közül talán a humán genom-program 
volt az, ami leginkább megmozgatta az 
emberek fantáziáját. 

– Amikor kezdtem a pályát, még 
biokémikus voltam. Legnagyobb si-
kerem egy enzim fölfedezése volt, 
ennek köszönhettem az első ameri-
kai utamat. Ott kezdett érdekelni a 
molekuláris biológia. A több mint 50 
éves effektív kutatói pályámon 
azonban nagyon megváltozott az, 
hogy mit csinálunk a laboratórium-
ban. Fiatal kutató koromban lombi-
kok, pipetták, mérlegek voltak az 
eszközök. Manapság apró kis mű-
anyagcsövekkel, mikropipettákkal 
dolgoznak, nagyobb mennyiségű 
anyagokkal szinte soha. A génsebé-
szet abszolút forradalmi módszer 
volt, mi hoztuk be Magyarországra. 
Ma Amerikában nincs olyan orvosi, 
mezőgazdasági, biológiai tudo-
mányterület, ahol ne alkalmaznák. 
– A génsebészetről finoman szólva meg-
oszlik a társadalom véleménye. Amikor 
elkezdtek ezzel foglalkozni, már benne 
volt ez a levegőben? Hogy tudták ezt 
akkor kezelni, és hogy lehet ma?
– Amerika a nyolcvanas évekre le-
csillapodott és a kilencvenes években 
megszületett mezőgazdasági alkal-

mazásokat készséggel befogadta. 
Ezzel szemben azonban az ezredfor-
dulóra Európában alakult ki ugyan-
ez a félelem. Azt, hogy ezt hogyan 
lehet kezelni, nem tudom, mert nem 
igazán sikerült. Magyarországon kü-
lönösen nem, de általában Európában 
sem. Tőlem telhetően küzdök ellene, 
de ez Magyarországon jelenleg vesz-

A Nobel-díjas Anfinsen (balszélen) csoportja az USA Nemzeti Egészségügyi Intézetében 

1965-ben (elsQ sorban középen Venetianer Pál)
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1650 környékén holland orvosok 
még azt hitték, hogy a tumor egy 
fertőző betegség, ezért javasolták a 
tumoros betegek izolálását. Legelő-
ször talán John Hunter, a híres skót 
orvos ismerte fel a XVIII. század-
ban, hogy néhány tumor sebészeti 
úton gyógyítható. A tumorokról, 
valamint a tumorok eredetéről több 
elmélet is származott régebben. Jo-
hannes Müller szerint a daganat sej-
tek halmaza, amelyek nem a szerve-
zetünk normál sejtjeiből származ-
nak. Müller elméletének második 
része nem igaz, viszont ennél régeb-
bi elmélet is létezett, amit Müller he-
lyesen gondolt tovább. John Hunter 

ugyanis azt állította, hogy a tumo-
rok a vérből kiáramló nyirokfolya-
dékból származnak. 

Müller tanítványa, Virchov már 
felismert egy nagyon fontos tényt: a 
tumort alkotó sejtek a szervezet nor-
mál sejtjeiből származnak. Virchov 
felismerése után további elméletek 

következtek. Az 1800-as évek kör-
nyékén az egyik elmélet szerint a tu-
morok valamilyen traumás hatás 
miatt alakulnak ki. Ezt kísérleti 
úton azonban nem sikerült bebizo-
nyítani. A következő fontos év a 
rákkutatás történetében 1911. Peyton 
Rous csirkéből származó daganatos 
szövetet (fibroszarkómás szövetet 
használt) összedarált, majd centrifu-
gálással eltávolította a sejttörmelé-
ket. Ezután a megmaradt felülúszó-
ból eltávolította a baktériumokat. 
Ennél a lépésnél Rous olyan szűrőt 
használt, amin a baktériumok nem, 
csak a nála sokkal kisebb vírusok ju-
tottak át. A szűrletet ezután csirkébe 

MÉRFÖLDKÖVEK 
A RÁKKUTATÁSBAN

Az	egészség	mindennél	fontosabb	–	tartja	a	mondás.	Egészségünk	megWrzése,	betegségek	megelWzé-
se	mindig	is	fontos	lesz	számunkra,	amíg	csak	élünk.	Ahhoz,	hogy	gyógyítani	tudjunk,	illetve	megelWz-
zük	a	bajt,	ismernünk	kell	az	emberi	betegségek	kiváltó	okait,	tüneteit,	lefolyását.	Manapság	egyre	
többet	hallani	daganatos	betegségekrWl.	Vajon	korábban	is	ilyen	sok	volt	a	daganatos	beteg	vagy	ez	
csak	a	mai	kor	velejárója?	Ismerjük	egyáltalán	a	daganatos	betegségek	kiváltó	okait?	Mi	történik	a	

sejtben,	amikor	elindul	a	rákos	folyamat?

1.
rész

Ha nem is minden kérdés-
re fogunk választ adni a 
következőkben, megpró-

báljuk röviden bemutatni kétrészes 
cikkünk első felében, melyek vol-
tak azok a jelentős mérföldkövek a 
tudományban, melyek odáig ve-
zettek, hogy manapság a rákos sej-
teket genomi szinten vizsgálni 
tudjuk.

Először tegyünk egy kis időutazást 
a múltban. Vajon mikortól ismeri az 
emberiség a daganatos betegségeket? 
Az első írásos emléket valahol Egyip-
tomban kell keresnünk. Kr. e. 3000-
ben már említést tesznek daganatos 
betegségről. A carcinoma szót ekkor 
még nem használják, de nyolc olyan 
esetet írnak le, ami mellben előfor-
duló tumoros, illetve fekélyes meg-
betegedésre utal, melyeket akkori-
ban cauterizálással (kiégetéssel) ke-
zeltek. A carcinoma és a carcinos szó 
Hippokratésztől (Kr. e. 460-370) 
származik. Hippokratész a fekélyt 
okozó és fekélyt nem okozó tumoro-
kat írta le carcinos, valamint 
carcinoma szóval. A görögök 
crabként említik ezt a fajta kórt. 
Celsus a Kr. e. I. században lefordí-
totta a crab szót cancerre, azaz rák-
ra. Galen római filozófus a II. szá-
zadban, az oncos szót használta, ami 
görögül daganatot, duzzadást jelent. 
Galen terminológiája alapján hasz-
náljuk ma a rákos betegségekkel 
foglalkozó orvosokat onkológusok-
nak. Nézzük meg, mit gondoltak 
később a tumorokról. 

Peyton Rous
Rous fibroszarkómás csirkékkel 

végzett vizsgálatokat



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/6  175

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

oltotta, majd a csirkékben kialakult 
a daganat. Később kimutatták, hogy 
a fertőző ágens egy vírus, amit 
Rousról neveztek el. 1966-ban Rous 
Nobel-díjat kapott felfedezéséért. 

De nem csak vírusok okozhatnak 
daganatot. Rous után 1915-ben 
Yamagiwa bebizonyította, hogy ké-
miai szerekkel szintén lehet dagana-
tos sejtburjánzást előidézni. Habár 
Peyton Rous igazolta, hogy dagana-
tos elváltozást vírusok is okozhat-
nak, a pontos folyamatot nem is-
merték. Ahhoz, hogy kiderítsék, mi 
van a vírusban, ami rákkeltő, továb-
bi felfedezésekre, ismeretekre volt 
szükség. Az 1900-as évek elején bár 
már tudták, hogy a daganatos sejtek 
szervezetünk saját sejtjei, nem volt 
világos, hogy mi romlik el a sejtben, 
minek kell történnie ahhoz, hogy a 
vírus rákot okozzon. Ezt csak az 
1960-as években sikerült kimutatni. 
Peyton Rous felfedezése rengeteg 
kérdést tett fel a kutatók számára. 
Vajon a vírus hogyan képes daga-
natot okozni? Mi az, ami a vírusból 
átkerül a normál sejtekbe és ezzel 
elindít egy rákos folyamatot? A 
kérdések megválaszolásához azo-
nosítani kellett azt a makromole-
kulát, ami a tulajdonságaink átörö-
kítéséért felelős. 

Ez egy hosszabb folyamat volt. 
Friedrich Miescher izolált először 
foszfátgazdag makromolekulát, 
nuk le in savat. Hosszabb idő eltel-
tével, 1928-ban Frederick Griffith 
bizonyította, hogy a baktériumok 
képesek genetikai információ átadá-
sára „bakteriális transzformáció” ré-
vén. Kísérletében két bak té rium-
törzset (Strep tococcus pneu mo  niaet) 
használt. Az egyik az S törzs, melytől 
az egerek elpusztultak, a másik, az R 
törzs viszont nem okozott pusztulást. 
A különbség a két baktériumtörzs 
között az, hogy az S törzsnek van 
egy burka, így az immunrendszer 
számára sokkal ellenállóbb, mint a 
burok nélküli R törzs. Griffith hő-
vel elölte az S törzset, majd hozzá-
adta az R törzshöz. Önmagában a 
hővel elölt R törzs és az S törzs nem 
okoz semmit. Amikor azonban az 
R törzshöz hozzáadta az elölt S tör-
zset, Griffith azt tapasztalta, hogy az 
egerek elpusztulnak. Később az ege-

rek véréből izolálta az S törzset is. 
Ebből a kísérletből arra következtet-
tek, hogy az R törzs „bakteriális 
transzformációval” képes átalakulni 
a pusztulást okozó S törzzsé. A 
transzformáló ágenst azonban Os-
wald Avery és munkatársai csak 
1944-ben azonosították. Az előbb 
említett rendszert használva kiderí-
tették, hogy a transzformáló ágens a 
DNS. Sokáig úgy gondolták, hogy a 
tulajdonságunk átörökítését nem a 
DNS, hanem a fehérje végzi. 1952-
ben Alfred Day Hersey és Martha 
Chase bebizonyították, hogy az 
örökítőanyag nem a fehérje, hanem a 
DNS. Egy évvel később Watson és 
Crick felfedezte a DNS kettős hélix 
szerkezetét. Ezután Crick kijelentet-
te a centrális dogmát, miszerint a 
DNS-ről RNS, majd az RNS-ről fe-
hérje íródik át. 

Ez a folyamat csak DNSsRNSs fe-
hérje irányban lehetséges, fordítva nem.

A centrális dogma azonban nem 
teljesen fedte a valóságot. 1970-
ban ugyanis Howard Temin David 

Bal ti mor ral felfedezte az úgyneve-
zett reverz transzkriptázt, ami 
RNS-ről képes DNS-t átírni. Mi-
ért fontos ez? Ha egy vírus tartal-
maz reverz transzkriptázt, akkor a 
gazdasejtbe bejutott RNS-mole-
kula képes DNS-molekulává át-
íródni, majd ez mintája lehet a ví-
rus RNS-nek és az RNS-ről át-
íródhatnak a vírus fehérjéi, így a 
vírus képes összeszerelődni a sejt-
ben. Ezeket a vírusokat retro ví ru-
soknak nevezzük. (Ilyen az AIDS-
et okozó HIV is.) Temin a reverz 
transzkriptázt ret ro ví rusokból mu-
tat ta ki. Felismerte azt is, hogy a 
retrovírus úgy képes stabilan fenn-
maradni a sejtben, hogy az RNS-
ről átíródó DNS beépül a sejt ge-
nomjába. Ezután elég, ha a sejt át-
írja a saját DNS-ét RNS-re, mert 
a vírus DNS-e is beépült.

A következő részben a tumorok 
legfontosabb molekuláris eltérései-
ről, kiváltó tényezőikről és a terá-
pia legfontosabb célpontjairól ej-
tünk szót.

PÁHI ZOLTÁN GÁBOR

Watson és Crick
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A jásdi bencés apátság alapító 
okirata ugyan elveszett, de 
rendelkezésre állnak má-

sodlagos források, XVII. századi 
egyháztörténeti munkák, például a 
jezsuita Szentiványi Márton 
Curiosa, et selectiora… (Vegyes köz-
lemények különböző tudományok 
köréből) című, 1745-ben rendtársai 
– a rozsnyói származású Ronkovics 
Dávid, a kassai születésű Potoczky 
László és az alsó-lieszkói 
Tersztyánszky János (mindhárman 
a kassai jezsuita egyetem diákjai) – 
által kiadott könyve. Szentiványi 
katalógusokat közöl Magyarország 
történelmi, földrajzi, egyházi adott-
ságairól, intézményekről. Az 54. 
katalógus tartalmazza a főurak és 
nemesek által alapított apátságokat, 
prépostságokat és monostorokat 
rendenként csoportosítva, s e kata-
lógus negyedik tételeként olvassuk, 
hogy Jásd bencés apátságát Újlaki 
Lőrinc 1164-ben alapította.

A XIX. században több egyháztör-
téneti mű is röviden említi a jásdi 
apátságot. A bencés pap Fuxhoffer 
Damian Monasteriologia Regni Hun-
gariae… (A Magyar Királyság mo-
nostorai) című 1803-ban kiadott 
könyvében röviden ír a Szent György 
vértanúnak szentelt jásdi apátságról. 
Fuxhoffer, és művét 1858-ban ki-
egészítve és javítva újra kiadó Czinár 
Mór bencés szerzetes forrásként Páz-
mány Péter esztergomi bíborosnak 
és Lendvay Placid pannonhalmi fő-
apátnak a bencés apátságok kataló-
gusára hivatkozik. A történész, ta-

A  J Á S D I  A P Á T S Á G  K U TAT Á S A

BENCÉSEK 
SAKKTÁBLÁS 

KAPUJA
Kerek évfordulót ünnepelt a közelmúltban a Bakony keleti részén, a Gaja-

patak	völgye	fölött	fekvW	Jásd,	ahol	a	hagyomány	szerint	850	éve	alapí-
tották	 a	 bencés	 apátságot.	A	már	 elpusztult	 egykori	 épületegyüttes	 a	

közelmúltban	ismét	az	érdeklWdés	elWterébe	került.

nár Sörös Pongrác bencés szerzetes a 
bencés rend magyarországi történe-
tét tizenkét kötetben bemutató mű-
vében az elenyészett apátságok kö-
zött ír a jásdiról.

A történeti földrajz, a helytörténet 
és a térképészet is fontos adatokat 
örökített ránk Jásdról. A történész és 
földrajztudós Bél Mátyás feljegyzi 
például, hogy „Jást pusztán gyógyító, 
tiszta és hideg vízű forrás található. 
Amint mondják, ha a fejet megmossák 
benne, a fájdalmakat megszünteti”. A 
statisztikus, földrajztudós Vályi 
András „tót és német falu”-ként 
mutatja be a községet: „lakosai katoli-
kusok, fekszik északrúl a’ Thési hegyek 
alatt, határja hegyes, szántó földgye elég, 

réttye kevés, legelője szoross, erdeje 
elpusztúltt, malmai, és deszka metszője 
a’ határban”. A numizmatikus, levél-
táros Rupp Jakab Magyarország hely-
rajzi története című háromrészes mű-
ve 1870-ben megjelent első köteté-
ben írt Jásdról. A veszprémi egyház-
megye egyházi intézményeinek 
sorában egy oldalt szentel Jásd falu-
nak. Szentiványi Márton és Czinár 
Mór által összegyűjtött adatokra hi-
vatkozik forrásként az apátsággal 
kapcsolatban és megemlíti a szent ku-
tat is. A történész Pesty Frigyes kéz-
iratos helynévtárában leírja a község 
topográfiai neveit. Az ugyancsak 
történész, levéltáros Csánki Dezső és 

Bencés szerzetes ünnepi 

ruhában. Illusztráció Fuxhoffer 

Monasteriologia Regni Hungariae… 

cím_ m_vében, 1803

A jásdi szentkút búcsújáróhelye
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A falubeli építkezések során a kör-
nyező településekről előkerült farag-
ványokra korán felfigyelt a művé-
szettörténeti kutatás. A bencés ré-
gész Rómer Flóris A Bakony című, 
1860-ban megjelent könyvében bi-
zonytalannak tartotta az apátság 
alapításának idejét, de megemléke-
zett egy faragott töredékről: „A régi 
építményekből a mostani templom lép-
csőjén egy díszes faragványu 
levélékitményes kő látható csak”. Az 
évek során összegyűlt és a tihanyi 
kőtárba szállított töredékekből Tóth 
Sándor művészettörténész rekonst-
ruálta a kapuzat egy részét. A jásdi 
kapurészt 1976-ban ismertette A ró-
mai és középkori kőtár katalógusában, 
majd később többször is részletesen 
foglalkozott a jásdi faragványokkal, 
azok magyarországi összefüggésbe 
helyezésével. A Magyar Nemzeti 
Galériában 1994–1995-ben megren-
dezett Pannonia Regia. Művészet a 
Dunántúlon 1000–1541 című kiállí-
tás katalógusában Két kapuzat: Szé-
kesfehérvár, Jásd címmel ismertette a 
kutatástörténetet az 1960-as évektől, 
összehasonlította a két kapu szerke-
zetét, feltételezhető eredeti méreteit, 
ornamentális díszítését. A jásdi fa-
ragványok szoros kapcsolatban áll-
nak a székesfehérvári királyi bazilika 
kapuzatának stílusával, a jásdi töre-
dékeken megjelenő formák és díszí-
tő motívumok (sakktábla-motívum, 
növényi díszek, álló alakos falsarok-
töredék) mind megtalálják párhuza-
mukat a székesfehérvári kapuzaton. 
Ugyanakkor a székesfehérvári ka-

puzat jóval nagyobb szerkezetű lehe-
tett soktagú bélletréteggel, gazdag 
ornamentikával. A datálás kérdésére 
azonban nem itt, hanem a hét évvel 
később a Pannonhalmi Bencés Fő-
apátságban megrendezett Paradisum 
plantavit. Bencés monostorok a közép-
kori Magyarországon című kiállítás 
katalógusában tért ki Tóth Sándor. 
Ebben a XII. század harmadik ne-
gyedére tette a magánalapítású jásdi 
monostor létrejöttét, és további jásdi, 
feltehetőleg nem a kapuhoz tartozó, 
és attól stilisztikailag elütő faragvá-
nyokat elemzett. A jásdi bencés apát-
ság XVII. századi forrásokban fel-
jegyzett 1164-es alapítási időpontját 
tehát alátámasztja a fennmaradt kő-
faragványok stíluskritikai vizsgálata. 

A nemzetközi szakirodalom is szá-
mon tartja a jásdi maradványokat 
mint a székesfehérvári bazilika ka-
puzatának közeli szerkezeti, motivi-
kus és stilisztikai párhuzamát.

A mai plébániatemplomtól délre és 
nyugatra fekvő területen a falu csa-
tornázása előtt, 2011–2012-ben Pin-
tér László, a veszprémi Laczkó De-
zső Múzeum régésze leletmentő fel-
tárást végzett. Ennek során számos 
új lelet került elő: Árpád-kori temet-
kezések mintegy 110 sírral, idomtég-
lák és faragott kövek. A faragott kö-
vek lőrésszerű ablakok bélletei, ame-
lyek a templom részei lehettek. A 
templom körüli temetőben sírmel-
lékletként XII. század végi pénz, S 
végű hajkarika és két pántgyűrű ke-
rült elő.

TÜSKÉS ANNA

Pákay Zsolt kezdi meg a XIV–XVI. 
századra vonatkozó történeti forrá-
sok módszeres összegyűjtését. 

A térképeken Jásd először a gróf 
Széchényi Ferenc megrendelésére a 
könyvkereskedő és térképész 
Korabinszky János Mátyás által 1791-
ben készített Magyarország-térké-
pén szerepel. Második térképészeti 
megjelenése az 1810. január 14-i mó-
ri földrengéshez köthető. A Mórt és 
környékét a földrengés után bejáró 
és a károkat felmérő Kitaibel Pál és 
Tomcsányi Ádám művéhez Karacs 
Ferenc rajzolta a térképet.

Az első falutörténetet a bányamérnök, 
technikatörténész Faller Jenő írta 1934-
ben Jásd község története címmel. Rész-
letesen leírta a falu geológiai adottsága-
it, régészeti vonatkozásait és egyháztör-
téneti emlékeit. A bencés apátság kap-
csán kifejtette, hogy valószínűtlen 
mind az alapítás éve, mind az alapító 
személye, főként hogy nincs meg az 
alapító oklevél. A XIII. század közepé-
től az 1543-as török hódításig szinte fo-
lyamatosan ismertette az apátság életét 
érintő adatokat: az apát és a kegyúr sze-
mélyét, a peres ügyeket. A XV. század 
végén érdekes forrás az akkori apát, 
György 1495-ben kelt végrendelete. A 
török hódoltság idején teljesen elnépte-
lenedett a falu és elpusztult az apátság. 
A török kiűzése után a falu csak vi-
szonylag későn, 1757-ben települt újra 
gróf Zichy István kezdeményezésére, a 
bencések pedig nem tértek vissza. 1787–
1792 között a falusiak kőtemplomot 
építettek az apátság romjai fölött kövei-
nek felhasználásával.

Árpád-kori temetkezések, leletmentQ ásatás, 2011–2012

Faragvány a jásdi plébániatemplomban, XII. század harmadik negyede
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Megszülettünk. Néhány száz 
testvérem és én. Szüleink a 
gázok és a simogató nap-

fény. Születésünk különös volt: a lég-
körben a gázok kémiai reakciók so-
rán gőzzé váltak, mennyiségük nőt-
tön-nőtt, végül túltelítettség alakult 
ki. Amikor aztán kisütött a Nap, 
végre formát öltöttünk. A meteoro-
lógiai viszonyok is bábáskodtak vi-
lágra jövetelünkben. Felcseperedé-
sünket az illékony szerves vegyületek 
is segítették. Aeroszolcsaládunk né-
hány óra alatt igencsak népessé vált.

Részecskesors
Testvéreimmel különböző sorsokat kö-
vettünk. Sokan a születésük után meg-
nőttek. Később vízgőzmolekulák ta-
padtak rájuk, és hirtelen még nagyob-
bak lettek. Az ügyesebbek felhőcsep-
peket alkottak. Belőlük jöttek létre a 
felhők, de nem ám akármilyenek! Jóval 
fehérebbek annál, mint amilyenekről a 
nagypapa mesélt. Ezek a fel-
hők több napfényt tükröztek 
vissza az űrbe. Hűtötték a Föl-
det, így az embereknek kicsit 
kedvezőbb lett odalent a fel-
színen. De a felhőcseppek ne-
hezebben tudtak akkorára 
hízni, hogy esőt is adjanak.

Volt úgy, hogy csak repkedtünk a le-
vegőben, és egy ember az orrán vagy 
száján keresztül beszívott minket. 
Hogy ott mik történtek! Persze, nem 
volt mindegy, hogy aludt, olvasott 
vagy futott az illető. Nagyobb unoka-
testvéreim rögtön elakadtak az orrban 
vagy a torokban. A testvéreim eljutot-
tak a tüdő legalsó részeibe. A legkiseb-
bek még egy piros folyadékot szállító 
csőrendszerbe is. Közben jöttek az eltá-
volító szerkezetek! És akkor végük lett.

N A N O R É S Z E C S K É K  V Á N D O R Ú TO N

HONNAN JÖNNEK 
ÉS HOVÁ TARTANAK?

Az OTKA és az Élet és Tudomány közös cikkpályázatára 2014 végén több mint ötven pályamunka 

érkezett.	Igen	színvonalas	cikkekrWl	van	szó	–	közülük	az	alábbi	különleges,	szubjektív	megközelíté-
sével	tenik	ki.	SzerzWi	egy	aeroszol	részecske	szemszögébWl	fogalmazták	meg	ismeretterjesztW	mon-

danivalójukat,	és	mesével	vezetik	fel	kutatásaik	lényegét.

Én békésen szálltam a Duna felett a 
többiekkel. Élveztük a szép kilátást és a 
ragyogó időt. Már elhagytuk a Petőfi 
hidat, amikor hirtelen beszippantott 
valami. Azt sem tudtuk, mi történik 
velünk! Sötét csövekben kanyarog-
tunk. Először mindannyiunkat meg-

K 84091
PUB-I 114496

„Aeroszolcsaládi” fénykép: szulfát-, korom-, 

és újonnan keletkezett részecskék

Az ember és a környezet közötti legnagyobb 

érintkezési felület: a légzQrendszer

A BpART külsQ laboratórium az ELTE-n
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hogy a cseppek ezeken a magvakon 
keletkeznek, és nélkülük se felhő, se eső 
nem alakul ki. Ha sok részecske talál-
ható a levegőben fel hő kon den zá ci ós 
magként, akkor a keletkező felhőkből 
ritkábban hull csapadék. Ezek a felhők 
a beérkező napfény egy részét vissza-
szórják az űrbe, így jóval fehérebbek a 
többinél, ami hűti a Föld felszínét.

Az emberek több mint fele ma már 
városokban él. A városi levegő általában 
szennyezettebb a vidéki vagy távoli 
térségek levegőjénél. Budapesten pél-
dául 1 cm3 levegőben több tízezer ré-
szecske található. Újabb kutatási ered-
ményeink szerint a nanorészecskék a 
tüdő mélyebb régióiba jutnak, és ott ki-
ülepedhetnek. Sőt, kis méretük és nagy 
fajlagos felületük miatt bekerülhetnek a 
véráramba, elősegíthetik az oxidatív 
stressz kialakulását vagy módosíthatják 
a véralvadékonyságot. Mindez foko-
zott egészségügyi kockázatot jelent, 
mert szervezetünk védekező mecha-
nizmusai nincsenek felkészülve ilyen 
nagyszámú idegen anyag eltávolítására.

Az aeroszol részecskék egyik leg-
fontosabb tulajdonsága tehát a méret. 
A részecskék nagyságát elektromos 
mozgékonyságuk mérésével kapjuk 
meg. Ezt valósítjuk meg műszerünk-
kel a 6 és 1000 nanométer közötti 
mérettartományban 8 percig tartó 
mérési ciklus alatt. A mérések meg-
szakítás nélkül, éjjel-nappal folynak 
már harmadik éve. A kapott adatok 
kiértékelésével mutatjuk ki a légköri 
nukleációt. Nukleáció során napsu-
gárzás hatására a légkörben már ko-
rábban jelen lévő gázok/gőzök (kén-
dioxid, ammónia és aminok, vízgőz) 
és illékony szerves vegyületek hatásá-
ra fázisváltás történik. Légnemű 
anyagokból szilárd/cseppfolyós fázis, 

tehát új aeroszol részecskék jönnek 
létre. A részecskék keletkezésének és 
növekedésének folyamatát az ábrán-
kon megjelenő vörös alakzat, a ba-
nángörbe szemlélteti.

Alak és szerkezet
A Budapest Aeroszol Kutató és Okta-
tó Platform külső laboratórium 
(BpART), mely az ELTE Kémiai In-
tézetében 2013 októbere óta műkö-
dik egyetemi és OTKA-támogatás-
sal. Az egyedi laboratórium elsődleges 
célkitűzései a tudományos kutatás, a 
hazai és nemzetközi tudományos 
együttműködések elősegítése, illetve 
doktoranduszok és végzős hallgatók 
bevonása a kutatómunkába. A plat-
form otthont ad a vizsgálatokhoz 
szükséges korszerű műszereknek és 
módszereknek, melyekkel többek kö-
zött az aero szol  ré szecskék méretének, 
kémiai összetételének vizsgálatára, lég-
köri szerepük jobb megértésére nyílik 
lehetőség. A méréseket meteorológiai 
adatokkal egészítjük ki. A kutatás to-
vábbi állomásai az egyedi ultrafinom 
aero szol  részecskék alakjának és belső 
szerkezetének tanulmányozása, a víz-
gőz és az aeroszol kölcsönhatásának 
jobb megértése, illetve az új aeroszol  
részecskék keletkezésének elméleti ma-
gyarázata. Célunk, hogy minél telje-
sebb képet kaphassunk a Budapest le-
vegőkörnyezetében zajló kémiai és fi-
zikai folyamatokról, ezek éghajlati, 
egészségügyi és környezeti hatásairól.

Végezetül megemlítjük, hogy a cikk 
olvasása alatt a kedves Olvasó nagyjá-
ból tízmillió részecskét lélegzett be, 
amelynek közel a fele a légzőszervek-
ben kiülepedett.

NÉMETH ZOLTÁN

SALMA IMRE

szárítottak. Még ilyet! Aztán elválasz-
tottak bennünket. Csak mi, ikrek – 
akik ugyanakkorák vagyunk – marad-
hattunk együtt. Megfürdettek egy 
büdös folyadékban, átvittek egy hideg 
kamrán, majd gyorsan meghizlaltak. 
Utána fénnyel jó alaposan megvilágí-
tottak. Azt hiszem, nagyságunk szerint 
megszámoltak bennünket! Érdekes 
emberek vettek körül, nézegettek, és 
örömmel állapították meg, hogy én bi-
zony egy nukleáció gyermeke vagyok. 
Nem tudom, hogy ez pontosan mit je-
lent, de éreztem, hogy fontos vagyok.

KutatószemszögbWl
Új aeroszol (levegőben eloszlatott szi-
lárd/cseppfolyós) részecskék átlagosan 
minden negyedik napon képződnek 
Budapesten. Tavasszal a kedvező mete-
orológiai helyzet és a növények által ki-
bocsátott szerves gázok miatt gyakrab-
ban fordul elő nukleáció (azaz új aero-
szol részecskék keletkezése), míg télen 
ritkábban. Modellszámítások alapján 
azonosítottuk a Budapestre érkező lég-
tömegek terjedését. Nukleációs napo-
kon leggyakrabban északnyugatról 
vagy délkeletről fúj a szél. A háttérben 
is hasonlóan alakul a szélirány. Az ózon 
koncentrációja azonban eltérő. Más je-
lek is arra utalnak, hogy új aero szol 
 ré szecs kék képződése nagyobb terüle-
ten játszódik le, aminek a kiterjedése a 
Kárpát-medencével összemérhető.

Az aeroszol részecskék éghajlati hatá-
sa régóta ismert. Kémiai összetételtől 
függően szórják (szulfáttartalmú ré-
szecskék) vagy elnyelik (koromrészecs-
kék) a fényt, ezzel befolyásolják az ég-
hajlatot. Más részecskék felhőcseppek 
gócaként szolgálnak. Ez azt jelenti, 

Banángörbe Budapesten 2012. június 28–29-én
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A töltelékszavakról a nyelvészek is 
nagyon eltérően vélekednek. 
Míg a nyelvművelők szerint 

ezek jelentés és funkció nélküli, kerülen-
dő elemek, addig nekünk, beszédkuta-
tóknak a beszédtervezési nehézségek fel-
oldásához időt szolgáltató jelenségek. 

Megakadásjelenség
A társalgáselemzők szintén nagy je-
lentőséget tulajdonítanak a töltelék-
szavaknak, szerintük ezek legtöbb-
ször a társalgás irányítására, például 
beszédszándék jelzésére, avagy éppen 
gondolataink lezárásául szolgálhat-
nak. A kutatók egy része tehát semle-
gesen, negatív értékítélet nélkül, míg 
másik részük épp ellenkező attitűddel 
áll a beszédtöltelékekhez.

Paradox módon a nyelvművelő szak-
irodalom épp azon dolgok miatt ma-
rasztalja el a töltelékszavak használatát 
(a beszélő csupán időt nyer általuk mon-
danivalója megfogalmazá-
sához; fenntartja a folyama-
tos beszéd látszatát; meg-
akadályozza, hogy a part-
nere átvegye a szót), amelyet 
a kutatók másik két fent 
említett csoportja a közlés-
ben betöltött funkciójukként tart szá-
mon. A jelen tanulmányban a beszéd-
kutatás aspektusából vizsgálva a tölte-
lékszavakat a megakadásjelenségek egy 
alcsoportjának tekintem; tehát olyan, a 

közlésbe tartalmilag nem illeszkedő 
szavakként definiálom őket, melyek a 
beszélő számára megfelelő időt szol-
gáltatnak gondolatai összerendezésé-
hez, illetve az esetleges tervezési hibák 
feloldásához. Az OTKA támogatásá-
val elkészült kutatásomban egy régóta 
vitatott, és megbélyegzett töltelékszó, 
az izé használatára és közlésben betöl-
tött szerepére fókuszálok.

Az izé a magyarban használt töltelék-
szavak közül hungarikumnak tekint-

hető, hiszen az általunk is-
mert nyelvekben nincs 
hozzá fogható tulajdonsá-
gokkal bíró szó. Hosszú 
időn keresztül a spontán 
beszéd egyik legfeltűnőbb 
kitöltőeleme volt, ami kö-

szönhető sokrétű toldalékolhatóságá-
nak, illetve annak, hogy ezáltal a beszé-
lő pillanatnyi tervezési nehézsége esetén 
bármelyik szót ki tudja váltani szófaji 
kategóriától függetlenül.

Ha a megakadásjelenségek paradig-
marendszere felől közelítünk a kérdés-
hez, az izé, mint töltelékszó, itt is külön-
leges helyet foglal el. A töltelékszavak 
a megakadásokon belül (az ismétlé-
sekhez, újraindításokhoz, hezitálá-
sokhoz hasonlóan) a bizonytalansági 
jelenségek közé sorolhatók. A hiba tí-
pusú jelenségekkel (mint például té-
ves kezdés, téves szó, freudi elszólás, 
grammatikai hiba) ellentétben a be-
szélő tervezés közbeni bizonytalansá-
gából fakadnak, időnyerésül szolgál-
nak. A két fő kategória közötti egyik 
alapvető különbség, hogy míg a hiba tí-
pusú jelenségek javíthatók, a bizonyta-
lanságból adódók természetükből faka-
dóan nem. Az izé töltelékszavunk 
kettős funkciójának köszönhetően 
egyfajta átmenetet képez a két kate-
gória között: a beszédben megjelen-
het töltelékelemként és egyes szavak, 
kifejezések helyettesítőjeként – az 
utóbbi esetben javíthatóvá válik. Az 

A  S Z Ó ,  A M I V E L  M I N D E N  M E G M A G YA R Á Z H AT Ó

IZÉ
Mindennapi beszédünk során önkéntelenül is 

nagyon sok töltelékszót használunk, annak elle-

nére, hogy ez ellentmond a szép és helyes beszéd-

rWl	 alkotott	 eszményképünknek.	 A	 nyelvi	 babo-
nákkal és sztereotípiákkal foglalkozó kutatások 

rámutattak	arra,	hogy	a	naiv	beszélWk	számára	a	
nyelvhelyesség	 eszményének	 érvényesítése	
egyet jelent egyes jelenségek pellengérre állítá-

sával,	 illetWleg	 kényszeres	 elkerülésével.	 Ezen	
nyelvi	 jelenségek	 közé	 tartoznak	 a	 tölteléksza-
vak	 is,	 amelyek	 mások	 beszédében	 is	 nagyon	

zavarják	a	nyelvhasználókat.	

108762
PUB-I 114496
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válogatva valós képet alkothassanak az 
általuk vizsgált kérdéskörről. Az izével 
kapcsolatos fő kérdés az volt, hogy vajon 
a kétféle szerepkör artikulációsan is elkü-
lönül-e, tehát máshogy ejtjük-e a töltelék 
és a szóhelyettesítő izét. 

A 94 beszélőtől származó, összesen 
több mint 75 órányi hanganyag elsődle-
ges elemzésből kiderült, hogy stig ma-
tizált mivoltának köszönhetően ritkán 
használt jelenségről van szó. 59 adat-
közlőnél egyáltalán nem fordult elő, a 
többiek esetében pedig fejenként átla-
gosan 4 db-ot találtunk. Az egyes példá-
kat elsőként az alapján csoportosítottuk, 
hogy szóhelyettesítő, vagy töltelékszói 
szerepet töltenek-e be, majd elvégeztük 
rajtuk a szükséges akusz tikai-fonetikai 
elemzéseket. A példák döntő hányada 
(61,7%) „szóhelyettesítő izé” volt; példá-
ul: kétezer-ötben csináltuk az izét a Csár-
dáskirálynőt; a személyes élmény hát az, 
hogy te nem az izével a fapadossal utaztál. 
A kisebb részük (38,3%) pedig a „tölte-
lék izé” kategóriájába tartozott; például: 
nekünk az is újdonság volt tudod, hogy úgy 
nyílik valami, tehát így izé; hogyha kell, ak-
kor megbuktatok negyven embert meg izé, 
de ne szívassuk egymást. 

Az esetek többségében tehát akkor al-
kalmazzuk ezt a szócskát, amikor egy 
adott szó nem jut az eszünkbe. A két 
csoportban egyenként megmértük az 
izék időtartamát, amelyből kiderült, 
hogy szóhelyettesítői szerepben rövi-
debben ejtik azt a beszélők, mint tölte-
lékszóként. Az első esetben ugyanis, 
amikor egy pillanatnyi szótalálási ne-
hézséget kell feloldani, a keresett szó 
sokszor már az izé kimondása közben 
az eszünkbe jut; illetve ha nem, akkor is 
feltételezzük, hogy beszélgetőtársunk 
pontosan tudja, mire gondoltunk, és ez 
nem zavarja a megértést. A másik eset-
ben azonban inkább abbéli szándékun-
kat igyekszünk közölni, hogy még ma-
gunknál tartanánk a szót, mintegy tu-
datosan „húzzuk az időt”. 

A két csoport elkülönül egymástól 
akkor is, ha azt elemezzük, hogy mi-
lyen hangmagasságban ejtik az izéket a 
beszélők. Mivel a férfiak és a nők hang-
magassága eltérő, először a beszélők 
hangjához normalizálva elemeztük az 
izékben mért hangmagasságértéket. Ez 
azt jelenti, hogy az izé-előfordulások-
ban mért értéket az adott beszélő átla-
gos hangmagasságával hasonlítottuk 
össze; megvizsgáltuk, hogy az az illető 
átlagos hangmagasságánál alacsonyabb 

előbbit „töltelék izé”-nek, az utóbbit 
„szóhelyettesítő izé”-nek nevezzük. 

A „szóhelyettesítő izé” gyakran toldalé-
kolt alakban egy megformált mondat-
szerkezetbe épül be – tökéletesen illesz-
kedve annak struktúrájába – egy szó vagy 
kifejezés helyettesítőjeként; míg a „tölte-
lék izé” mindig toldalékolatlan, szervetle-
nül ékelődik az adott mondatba.

A múlt
A számos funkcióban, mintegy nyelvi 
Jolly Jokerként használható, gyakran 
megbélyegzett szavunk eredete bi-
zonytalan. Nem lehet pontosan tudni, 
mikor és hogyan került nyelvünkbe. 
Az Etimológiai Szótár szerint az iz- 
elem ősi örökség lehet az ugor, esetleg a 
finnugor korból. A szóval kapcsolatos 
első tudományos vélekedés 1645-ből, 
Geleji Katona Istvántól származik: 
„Izé mintegy transzcendens a mi nyel-
vü nk ben: mert akármit, ha hamar 
eszében nem jut, a magyar mind izé-
nek mond”. Az izé használatával fog-
lalkozó első példagyűjtemény tanúsá-
ga szerint a szó a XVIII. században ál-
talánosan elterjedt volt, amit a belőle 
képzett igék és melléknevek is bizonyí-
tanak: Összve izélte, tele izélte a gatyáját; 
Ugyan megizélte őkelmét. Mizlélte? Mit 
csinált néki?; Láttam az izéjét. Mizéjét; 
Szörnyű izés ember (a példák Gyarmathy 
Sámuel 1794-es gyűjtéséből valók). 

A Magyar Nemzeti Szövegtár az izé 
szóra 4022 példát tartalmaz, ezek 65,02%-
a személyes, 15,49%-a szépirodalmi, 
8,62%-a sajtó-, 5,44%-a tudományos, 
5,09%-a beszélt nyelvi (rádiós) és 0,32%-a 
hivatalos szövegekből származik. 

A szó tehát a nyelvi babonák ellenére is 
több évszázada használatban van, és nem 
csupán bizonyos rétegnyelvek sajátja. Az, 
hogy a negatív megítélés ellenére is széles 
körben használatos, a fent említett kétfé-
le funkciójának köszönhető.

Jelenkori használata 
Ahhoz, hogy képet kaphassunk arról, 
hogy a XXI. századi beszélők milyen 
gyakran, milyen helyzetekben, és mi-
lyen okokból, illetve céllal használják a 
szót, nagy mennyiségű, jó minőségű, 
fonetikai kutatásokra is alkalmas, spon-
tánbeszéd-felvételre van szükség. Az 
OTKA támogatásával létrejött BEA 
Spontánbeszéd Adatbázis lehetővé teszi a 
kutatók számára, hogy több száz, külön-
böző nemű, életkorú, iskolai végzettségű 
és foglalkozású adatközlő felvételei közül 

vagy magasabb volt-e. Szóhelyettesítői 
szerepben ez az érték alacsonyabb, míg 
töltelékszóként magasabb volt, mint a 
beszélők átlagos hangmagassága. Ez 
azzal magyarázható, hogy a „töltelék 
izék” társalgásszervező szerepet is be-
töltenek; a beszélő nem viszi le a dalla-
mot, hisz épp további beszédszándékát 
kívánja szavak nélkül is jelezni. 

Adatközlőink legtöbbször főnevek 
helyett mondták az izét (nem kellett vol-
na kiabálni a szülőszob- vagy az izébe cse-
csemőotthonba; ő fogja dirigálni az izét az 
Anyegint), ami azzal magyarázható, 
hogy a beszédben ez a leggyakrabban 
megjelenő szófaj. A mellékneveket (izés 
volt a felesége, rákos volt), igéket (mer ak-
kor izélt hogy túl drága), igeneveket (el-
kezdett ott izélni koldulni) helyettesítő 
izék aránya 6% alatti volt.

A beszédben előforduló hibák javítása 
lehet öntudatlan és tudatos, utóbbi a be-
szélő döntésén múlik. Az elemzett pél-
dák mintegy felénél megtörtént a javí-
tás (voltam annál a izénél a pszichológus-
nál), a többi esetben a beszélők vagy 
nem tudták, vagy nem akarták (mert 
nem tartották szükségesnek) javítani 
hibájukat (nyomogatom a telefonomat 
vagy a laptopomat ott az izé alatt). 

A javított izék időtartama rövidebb 
volt; ilyenkor a javítás vélhetően már a 
vizsgált töltelékelem kiejtése közben 
megtörténik, míg a többi esetben hosz-
szabb időre van szükség a kívánt szó 
megtalálásához.

A kutatás eredményei igazolták, 
hogy attól függően, hogy töltelék-
szói, vagy szóhelyettesítői szerepben 
használjuk az izé szót, másként ejtjük. 
Noha a különbség szabad füllel nem 
hallható, műszeres akusztikai foneti-
kai elemzésekkel kimutatható. Be-
széd közben, ha nem is tudatosan, 
tisztában vagyunk a szócska kétféle 
funkciójával, és ennek megfelelően 
használjuk azt. Éppen ezek miatt 
megkérdőjelezhető a vele szemben 
kialakult negatív attitűd, amelyre 
Brassai Sámuel már a XIX. században 
felhívta a figyelmet az Akadémiai Ér-
tesítőben: „Akárhogy fintorgassa reá az 
orrát a tudomány, s akármily komoly képpel 
tiltakozzék is ellene, de a tény csak tény! Az 
t. i. hogy van a magyar élő beszédben egy 
szó, mely minden névnek képviselő 
synonymája: ,izé‘ és ennek egy származé-
ka: ,izél‘, mely hasonlókép minden kitelhető 
ige helyett szolgál.” 

GYARMATHY DOROTTYA
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Kizmus Lajos (kizmus.lajos@gmail.com) – Csak tiszta tányérból – 

Kedvenckéimet a napraforgótányérok csábították fényképezQgép 
elé, a fotózást meg a nappaliból, a bejárati ajtó üvegén keresztül 

végeztem, állványról. Ekkora forgalomra, persze más is odafigyel.

SZ ellemes megoldású, természetutánzó 
etető, még sohasem láttam hasonlót. A 

közvetlen, svédasztalszerű tálalás láthatóan nép-
szerű a vendégsereg körében, a képriport temati-
kus tárlatot igényelt. Érdemes az életformába illő 
módszert másolni, ha elterjedne, akár az állat-
boltok, piacok forgalmazhatnák a tányéros, épp 
csak levágott napraforgót is. A többi munkát el-
végzik a madarak. H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi felbontással küldje 
el az et-galeria@eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és a 
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
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A robotok erősen foglalkoz-
tatják az emberek képzele-
tét, ennek ellenére a gyártá-

si folyamatoknak még mindig csak 
egy kis szeletét automatizálják gé-
pekkel.  Nem egy gyár – köztük pél-
dául legfelső kategóriás luxusautó-
kat előállító üzemek – identitásuk 
részeként hirdetik, hogy náluk a 
munka döntő részét emberi kézzel 
végzik, a robotok legfeljebb epizód-
szerephez juthatnak. Való igaz, a ro-
botok segítségével elvégezhető fel-
adatok, mint például a súlyos gépal-
katrészek felemelése, hegesztése és 
megmunkálása akár veszélyforrást is 
jelenthetnek a munkatársakra. 

Ha tovább akarunk lépni, más 
szemszögből kell megközelítenünk 
az automatizálás kérdését – határoz-
ta el Jim Lawton, a bostoni Rethink 
Robotics kutatóintézet vezető mun-
katársa. S megépítette Baxtert, az 
együttműködő robotot (más néven 
cobotot), aki emberek között, s a 
hús-vér munkatársakra odafigyelve, 
köztük közlekedve dolgozik. 

A hagyományos gyártórobotoktól 
eltérően Baxter nemcsak mozgásala-
pú tanulásra képes, hanem gépi kar-
jai az emberi kar rugalmasságát, 
mozgékonyságát is utánozni tudják. 
E két tulajdonságnak köszönhetően 
Baxter felismeri karja pozícióját, és 
ennek megfelelően állítja be fogása 
erősségét.  „Ez a robot semmit sem 
rombol le működése közben” – mondja 
Lawton. Ha az egyik mozgó karja 
váratlan akadályba, mondjuk egy 
emberi kézbe ütközik, a gép azonnal 
megáll.

Baxter három kamerával van fel-
szerelve, ebből az egyik a fejében, a 
másik kettő pedig a két karjában ta-
lálható. Ez utóbbiak folyamatosan 
ellenőrzik a karok pozícióját és a kö-
zeli tárgyak elhelyezkedését. „A ka-
meráknak köszönhetően Baxter úgy tud 
dolgozni ahogy az emberek, és eltérő jel-

EGYÜTTMdKÖDV 	GYÁRTÓROBOT

BAXTER,	A	COBOT
A	cobot	egy	újfajta	robot.	Elnevezése	arra	utal,	hogy	együttmeködésre,	koope-
rációra	 képes,	 s	 fWként	 azokat	 a	munkafolyamatokat	 végzi	 el,	 amelyekkel	 az	

ember	nem	dolgozik	szívesen.

legű feladatok végzésére is képes” - ma-
gyarázza Lawton. Ahogyan az em-
bereket sem tántorítja el egy kis 
pontatlanság, Baxter is képes arra, 
hogy a rutintól eltérő döntést hoz-
zon: „akkor is felvegye az alkatrésze-
ket, ha azok nem mindig pontosan 
ugyanazon a helyen vannak” – ismer-
tette a szakember.

Egy svédországi gyárban bevetett 
Baxter a számítógép-vezérlésű ma-
rógépről futószalagon érkező 
fémszivattyúfejek kezelésében nyújt 
majd segítséget. A szivattyúkat 
kromatográfokba (biomolekulák je-
lenlétét mérő műszerekbe) építik be, 
ezért nagyon magas minőségi nor-
máknak kell megfelelniük.

Baxter bevetésével a gyár öt lépé-
sesről két lépésesre csökkentheti a 
gyártósori munkafolyamatot, a 
gyártósor leállítása nélkül 100%-osra 
növelheti a termékellenőrzést, és ki-
küszöbölheti az egészségügyi koc-

kázatokat. Míg a munkásoknak eddig 
évente mintegy 50 km-t (egy teljes 
maratoni távot plusz 8 km-t) kellett 
megtenniük ahhoz, hogy a szivattyú-
fej-gyártás minden lépését elvégez-
zék, Baxternek köszönhetően mos-
tantól csak e távolság valamivel több, 
mint a harmadán, mintegy 18 km-en 
kell majd jönniük-menniük.

Baxter igen tanulékony: a közel-
múltban például olyan speciális 3D-s 
nyomtatott fogókat készítettek 
Baxter számára, amelyekkel ta-
nulmányozni tudta egy speciális  
műszerben, képalkotó berende-
zésben, CT-szkennerben található 
vezetékek hosszú távon jelentkező 
csavarodását és kopását. A vizsgá-
lathoz több különleges fogóvariá-
cióra is szükség volt, és a robot 
át- meg átprogramozása minden 
alkalommal alig 5 percet vett 
igénybe.

Összeállította: G. Á.

Már több amerikai gyárban is dolgoznak Baxterek. A képet a Rethink Robotics bocsátotta 

rendelkezésre. (FORRÁS: GEREPORTS.COM)



Gazdagok és szépek

Az, hogy egy gyermek milyen anyagi körülmények kö-
zött – szakkifejezéssel élve: milyen társadalmi-gazdasági 
helyzetű családban – nő fel, egész későbbi életét megha-
tározza. Ez a hatás sokkal jelentősebb, mint gondol-
nánk, például a rossz anyagi helyzetű családokban nevel-
kedett gyerekek egészségi állapota felnőtt korukban 
rosszabb lesz, mint azoké a társaiké, akik annak idején 
jobb körülmények között éltek. Ráadásul ez független 
attól, hogy az egykori gyerekek felnőtt korukban mi-
lyen anyagi körülmények közé kerülnek. Ugyanez érvé-
nyes a társadalmi sikerességre is: statisztikai méretekben, 
vagyis nagy általánosságban kimutatható az összefüg-
gés, hogy aki kisgyermekkorában jobb körülmények kö-
zött élt, nagyobb karriert fut be, mint azok, akiknek 
családja annak idején inkább szegény volt.

A „jómódú gyerekek” tehát több szempontból is elő-
nyösebb helyzetben vannak, ám az a kérdés, amelyet Su-
zanne Huber osztrák kutató tett fel az Evolutionary 
Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányában, 
mégiscsak furcsának tűnik: vajon a gyerekkori társadal-
mi-gazdasági helyzet azt is befolyásolja, hogy milyen 
szépek lesznek a gyerekek fiatal felnőtt korukban? A 
kérdés különös, ám mégis van esély a megválaszolására, 
ugyanis létezik egy hosszú távú adatgyűjtési program, 
mely az USA-beli Wisconsin államban 1957-ben érettsé-
gizett – 1937 és 1940 között született – gyerekek több 
mint 10 ezer fős mintájának életét követi nyomon. Su-
zanne Huber a vizsgált mintába tartozók közül 8434 di-
áknak az érettségi tablóképét szerezte be (ezek a képek 
az amerikai szokás szerint a középiskolák évkönyveiben 
jelentek meg). Huber mindegyik képet hat férfinak és 
hat nőnek mutatta meg azt kérve, értékeljék a portrékat 
aszerint, hogy mennyire tartják szépnek az illető diák 
arcát. A program adatbázisában a gyerekek születésétől 
kezdve szerepeltek adatok a szülőkről, a család életkö-
rülményeiről, így Huber meg tudta ítélni, hogy az érett-
ségi fotókon szereplők kiskorukban milyen társadalmi-
gazdasági helyzetben nevelkedtek. E tekintetben minde-
nekelőtt két tényezőt vizsgált: a család összjövedelmét, 
valamint az apa legmagasabb iskolai végzettségét, mert 
mindkét körülmény szorosan összefügg a család anyagi 
helyzetével.

Talán meghökkentő, de amikor Suzanne Huber össze-
vetette az érettségizők szépségét jelző osztályzatokat a 
kisgyermekkori életkörülményekkel, azt találta, hogy a 
mai értékelők azokat az érettségiző fiúkat és lányokat 

ítélték vonzóbbnak, akik kisgyermekkorukban jobb 
anyagi feltételek között éltek. Vagyis a család jövedel-
mével és az apa iskolai végzettségével együtt nőtt a gye-
rekek szépségosztályzata is! Természetesen a fiatalok 
külsejét értékelő „bírák” mit sem tudtak a fiatalok ko-
rábbi életkörülményeiről.

Hogyan lehetséges ez? A gazdagok valóban szebbek 
lennének? Nos, ez egyáltalán nem képtelenség, ugyanis 
– és ez régóta ismert – azokat az arcokat látjuk szebb-
nek, amelyek az egészség jeleit mutatják, például szim-
metrikusak, ami a harmonikus korai fejlődés jele. Az 
alacsony társadalmi-gazdasági helyzet szegényesebb 
életkörülményeket jelent, a gyerekek rosszabbul étkez-
nek, alacsonyabb színvonalú egészségügyi ellátásban ré-
szesülnek, így esetükben a betegségek valószínűsége is 
nagyobb. Könnyen lehetséges, hogy egy 18 éves fiatal 
magán viseli kisgyermekkori életének nyomait. Ha va-
lakinek szép gyermekkora volt, ez akár az arcvonásain is 
meglátszódhat.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szép kilátások (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gondos	WshüllWszülWk

Öt éve egy kínai földműves bukkant 
rá arra az ősmaradvány-együttes-

re, amelynek a vizsgálatát most tették 
közzé a Geosciences Journalben. Az 
eredmények szerint a lelet egy, a kö-
zépső-jura korban élt felnőtt őshüllő-
nek és körülötte hat, majdnem egyfor-
ma méretű (feltehetőleg egy fészekalj-
hoz tartozó) kicsinyének maradványa, 
s ekként a tojásból már kikelt utódok-
ról való szülői gondoskodás egyik leg-
korábbi ismert példája.

get. A Rosetta-űrmisszió elkíséri az 
üstököst annak ébredésétől a napkö-
zeli maximális aktivitás időszakáig.

Egy	üstökös	
magnetoszférájának	

születése

A Rosetta útjáról a 67/P Csur ju-
mov-Geraszimenkó üstökösig és 

a Philae-leszállóegység tudomány-
történelmet író landolásáról mi is be-
számoltunk lapunkban, bemutattuk 
az űrszonda magyar vonatkozásait is. 
A küldetés azonban még nem ért vé-

Kezdetben a napszél (a Napból ér-
kező szuperszonikus töltöttrészecs-
ke-áramlás) áthatol az üstökös szub-

A felnőtt példány 
csontvázának alapos 
vizsgálata nyomán 
a kínai, brit és japán 
paleontológusok-
ból álló nemzetközi 
kutatócsoportnak 
sikerült megállapí-
tani, hogy az állat a 
félig vízi életmód-
hoz alkalmazkodott 
hüllők, a diapszidák 
Choristodera rendjé-
be sorolható Phily dro-

sauras. A viszonylag 
kisméretű, mint-
egy 160 millió éve 
a középső-jurában 
élt őshüllő első ki-
fejlett példányai-
nak maradványait 
2005-ben fedezték 
fel és azonosítot-

Ábránkon az üstökös-napszél kölcsönhatás 

kifejlQdésének legfontosabb lépései láthatók
1. Az üstökös közelít a Nap felé

2. A melegedQ üstökösbQl vízmolekulák 
szabadulnak fel szublimációval

3. A Nap ultraibolya sugárzása ionizálja a 
vízmolekulák egy részét

4. Az RPC-ICA m_szer detektálni tudja a napszél 
elektromos tere által gyorsított újszülött ionokat

5. A napszél az ellenkezQ irányba térül el, mint 
amerre az ionokat gyorsítja

6. IdQvel éles határfelületek alakulnak majd ki, 
amelyek megvédik az üstökös atmoszféráját 

a napszél közvetlen hatásaitól. Ez egy jól 
ismert, az aktív üstökösök és a bolygók körül 

megfigyelhetQ szituáció.

Philydrosauras 
és kicsinyei 

(rekonstrukció)
KÉP: CSUANG CSAO

A Philydrosauras 
fosszíliája

napszélH2O

H2O+

UV

e-

H2O+

H2O+1. 4.

5.

6.

2.

3.

napszél
K
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limált gázok alkotta ritka légkörén, 
majd az ionizált atmoszféra mérete 
és nyomása határfelületeket alakít 
ki, létrejön egy térrész, amelyben az 
üstökös eredetű hatások dominál-
nak: megszületik a magnetoszféra. 

A Rosetta Plasma Consortium a 
Wigner Fizikai Kutatóközpont ku-
tatóinak részvételével a világon első-
ként nyomon követte ezt a folyama-
tot az első vízeredetű ionok észlelésé-
től egészen addig, míg az atmoszféra 
elkezdte eltaszítani a napszelet; to-
vábbá meghatározták ennek a korai 
kölcsönhatásnak a térbeli szerkezetét. 
Eredményeikről a rangos Science ma-
gazinban számoltak be. 

A megfigyelések különböző ion-
populációkat mutatnak: láthatunk 
alacsony energiájú, az űrszonda 
közelében keletkezett ionokat, és 
olyanokat is, amelyek messzebb, az 
üstökös előtt keletkeztek, és így már 
nagy sebességre gyorsította fel őket 
a napszéllel való kölcsönhatás. Az 
adatokból az ionok és a semleges 
atomok fluxusai is megbecsülhetők.

(MTA Wigner FK)

Magyarok	a	biodiverzitás	
megWrzéséért

Az Intergovernmental Platform 
on Biodiversity and Ecosystems 

Services (IPBES, magyarul Bio di-
ver zitás és Ökoszisztéma-szolgálta-
tás Kormányközi Platform) fogalmi 
rendszerét a tekintélyes PLOS Bio-
logy közölte, illetve a Current Opinion 
in Environmental Sustainabi lity ban 
megjelent egy részletes tanulmány a 
témában. Az IPBES célja a Föld 
ökológiai állapotának felmérése és 
az ökoszisztémák katasztrofális 
romlásának megállítása. Ezen am-
biciózus célok eléréséhez az IPBES 
a meglévő tudásra alapozva felméri 
a biológiai sokféleséget, amely alap-
ján a döntéshozókat fogja infor-
málni. A fogalmi rendszer közép-
pontba helyezi az emberiség által 
előidézett bio di ver zitás-változá-
sokat, elsősorban a kiváltó okokat, 
amelyekről a döntéshozókat tájé-
koztatni szükséges. A fogalmi 
rendszer integrálja a hagyomá-
nyos tudást és a társadalomtudo-
mányokat is.

Az IPBES fogalmi rendszere több 
mint kétéves konzultatív mun-
ka eredménye, és több különböző 

tudományterületet, illetve tudás-
rendszert is magába foglal. Az így 
elkészült első változathoz több mint 
100 észrevétel érkezett kormányzati 
és nem kormányzati szervezetektől, 
amelyeket beépítettek a rendszerbe. 

„Az IPBES fogalmi rendszere egye-
dülálló. Eltérő tudományterületeket, 
illetve tudásrendszereket integrál, tehát 
az akadémiai tudás mellett a hagyo-
mányos ökológiai tudást is magában 
foglalja. Az IPBES nagyon fontos 
számunkra, mivel a magyarok részvé-

tele és tevékenysége kiemelkedő a szer-
vezetben. A részletes tanulmány szer-
zői között három magyar is található: 
Pataki György (Budapesti Corvinus 
Egyetem), Bartus Gábor (Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács) és jó-
magam. Továbbá az IPBES legtöbb 
munkacsoportjában akadémiai és egye-

temi kutatóhelyek 
kollégái is részt vesz-
nek” – mondta el 
Báldi András, az 
MTA Ökológiai 
Kutatóközpont fő-
igazgatója.

Az IPBES fogal-
mi rendszere hat fő 
csoportba foglalja 
az ember és termé-
szet komplex kap-
csolatát: természet, 
a természet haszna 
számunkra, az em-
beri értékek, a vál-
tozások közvetett 

okai (pl. intézményrendszer), a vál-
tozások közvetlen okai, és a jól-lét. 

A fogalmi rendszer végső próbáját 
az IPBES biodiverzitás-felmérések 
adják majd. Annyi azonban már 
most látható, hogy e rendszer hatás-
sal lesz a következő évek kutatásai-
ra, erősíti az integrációt tudomány-
területek és tudásrendszerek között 
annak érdekében, hogy hatéko-
nyabban lehessen a döntéshozatalt 
tájékoztatni és befolyásolni.

(IPBES)

ták a kínai Liaoning tartományban 
lévő, ősmaradványairól méltán híres 
Jihszien-formációban.  

A Philydrosauras ma is élő rokonai 
a modern krokodilok és a madarak 
(mind a mintegy 300 millió éve élt 
közös őstől származik). A rokonok is 
hasonló viselkedést mutatnak: a kro-
kodilok szintén óvják és védik a to-
jásból kibújt kicsinyeiket, a madarak 
pedig még ezen túlmenően is gon-
doskodnak róluk, amennyiben táp-
lálékkal is ellátják fiókáikat. Mind-
ezek alapján úgy tűnik, hogy ez a 
viselkedésmód nagyon régi eredetű, 
s talán már mintegy 300 millió éve 
kifejlődött a közös ősben. Erre vo-
natkozóan azonban (egyelőre) nem 
ismerünk fosszilis bizonyítékokat.

A kutatók szerint ez a fajta szülői 
gondoskodás nagy valószínűséggel 
túlélési stratégiaként alakulhatott ki: 
a viszonylag kisméretű, félig vízi élet-
módhoz alkalmazkodott Philydrosauras 
maga is gyakran eshetett nagyobb ra-
gadozók áldozatául, a nála jóval ki-
sebb, a tojásból éppen kikelt ivadékait 
pedig még inkább fenyegethette ez a 
sors: a faj túlélési esélyeit növelte, ha a 
szülő a kicsinyek felnövekedtéig mel-
lettük maradt és megvédte őket.

 (AlphaGalileo) 

Báldi András a konferencián
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Szürke marha (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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 Dánia energiaellátásá nak 
immáron csaknem 40 szá-
zalékát szélturbinákból nye-

ri, megelőzve ezzel az ugyancsak rohamosan fejlesztő 
Egyesült Királyságot és Németországot. Dánia évtize-
dek óta éllovasa a szélenergia-iparnak. Az észak-európai 
állam volt az első, amely a 70-es évek közepén megépí-
tette az első szélturbinát a világon, hogy az olajválság 
kitörésekor ezzel próbálja olajimportra szoruló iparát 
kimenteni a bajból.  73 év 
múlva, 2014-ben Dánia 
ismét világelső lett a szél-
energiában, mivel teljes 
energiakapacitásának 39,1 
százalékát a szélturbinái-
nak köszönheti. Ezzel az 
országnak nagy esélye nyílt 
arra, hogy a szélenergiából 
nyert kapacitás 2020-ra 
elérje az általuk vállalt 50 
százalékot. 

 A dánok sikere abban 
áll, hogy egyetlen év alatt 
újabb 100 szélturbinát 
üzemeltek be. 2014 janu-
árjában a teljes áramfogyasztás 61 százaléka származott 
a szélturbinákból a félsziget szeles téli időjárásának kö-
szönhetően. Ez majdnem háromszor annyi, mint 10 
évvel ezelőtt, amikor csupán 18,8 százaléknyi energiát 
termeltek a szélfarmok. Ezek után nem is csoda, hogy az 
ország 2050-re szeretne fosszilis tüzelőanyagtól mentes 
állammá válni. „Ezzel a világrekorddal is közelebb kerülünk 
ahhoz, hogy Dánia elérje célját és az ország mindent megte-
gyen a globális felmelegedés megakadályozásáért” – közölte 
Rasmus Helveg Petersen klíma- és energiaügyi miniszter.  

Mindeközben Dánia más területeken is határozott lé-
péseket tesz, hogy zéró kibocsátó legyen. Az 1990-es 
évekhez viszonyítva 40 százalékkal kívánja csökkenteni 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A szélener-
gia-ipar bővítése mellett egyre több biomasszaüzemet 
is építenek, mert az a céljuk, hogy 2020-ra a teljes 
energiafelhasználásuk 71 százalékát tudják biztosítani 
megújuló energiákból. 

Az elektromos áramfogyasztás Dánia energiafo-
gyasztásának a tizedét teszi ki, ennek forrása túlnyo-
móan fosszilis energia. A szélturbinák építése önma-
gában azonban nem elegendő ahhoz, hogy az elektro-

mos áramot is szélturbinák 
energiájából biztosítsák: 
szükség van a hőszivaty-
tyúk átállítására és ebben 
lemaradás érzékelhető. Az 
Aalborg Egyetem profesz-
szora, Brian Vad Mathiesen 
szerint égetően szükség 
van arra, hogy a hőszivaty-
tyúknál, amelyek eddig 
fosszilis energiával mű-
ködtek és technológiájuk 
is erre lett kitalálva, átállja-
nak a szélenergiából nyert 
energia felhasználására. 

A professzor szerint ez a 
folyamat túlságosan lassan zajlik az országban, miköz-
ben a szélmalmok egyre több és több energiát termel-
nek. Ennek következtében nemsokára Dániának az lesz 
a fő problémája, hogy túlságosan sok lesz a szélenergia, 
amelynek hatására az energiapiac megborulhat. Éppen 
ezért a túl sok szélenergiából a szomszédoknak ad majd 
el egyelőre. 

Mindenesetre az ország szélenergia-nagyhatalomként 
nagyon jól járt azzal, hogy még a hetvenes években be-
levágott a szélturbinák építésébe a többi államhoz ké-
pest. Ma már a világon épülő szélturbinák közül csak-
nem minden tizediket dánok terveznek és építenek.

(www.greenfo.hu) 
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SZÉLENERGIA-VILÁGREKORD DÁNIÁBAN

Önfenntartó	közvilágítás

Világviszonylatban is csúcsszínvona-
lat képviselő közvilágítási rendszert 

fejlesztettek hazánkban, amely éves át-
lagban több energiát termel, mint 
amennyi a saját működéséhez szüksé-
ges, a forgalomhoz igazodó világítása 

pedig javítja a közlekedésbiztonságot.
Az MTA Természettudományi Kuta-
tóközpont,  az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézet, a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem, valamint a GE Hungary 
Kft. által kidolgozott közvilágítási 
rendszer összekapcsolja a legkorsze-
rűbb, vezérelhető LED-fényforrásokon 
alapuló útvilágítást a napenergia hasz-
nosítással. Az E+grid névre keresztelt 
rendszer intelligens vezérlőrendszerből, 
időjárás- és forgalomérzékelőkből, nap-
elemekből, energiatároló akkumuláto-
rokból, valamint LED-es lámpatestek-
ből épül fel. 

Az E+grid közvilágítási rendszerhez 
kapcsolt napelemek által egy év alatt 
megtermelt villamos energia mennyi-
sége meghaladja a világítási rendszer 

éves energiaszükségletét. E rendszer 
hálózati zavar esetén képes a villamos-
energia-hálózatról leválni, majd – az 
akkumulátoroknak köszönhetően – 
szigetszerűen továbbműködni. Fel nem 
használt energiáját pedig, intelligens 
módon, akkumulátoraiban tárolja vagy 
visszatáplálja a hálózatba. 

A rendszer a felhasználók igényeinek 
megfelelően bővíthető, emellett intel-
ligens döntési algoritmusok segítik a 
minél kedvezőbb tarifarendszerek elő-
nyeinek a kihasználását és csökkentik a 
szén-dioxid kibocsátását. A forgalom-
hoz igazodó világítás kevesebb energiát 
igényel a nem szabályozott világítási 
rendszerekkel összehasonlítva, emellett 
javítja a közlekedésbiztonságot és csök-
kenti a fényszennyezést. 

Forrás: GE
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... mester; csak névbet_irQl ismert festQnk. 20. Petrarca múzsája. 22. Alko-
nyatkor illatozó virág. 24. Dalmáciai kikötQvárosból való. 26. Brazília NOB-jele. 
28. Feltéve, de nem a polcra! 30. A nyolc bolygó egyike. 31. ... Vallone; néhai 
olasz színész. 33. Evangélikus lelkész, történetíró (Mátyás, 1684–1749). 36. 
Állathajlék. 38. Guy ... Maupassant; francia író. 39. Azonban.

A 3. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: EGY BORDÁBAN 
SZQTTÉK; IZSÓPTÓL CÉDRUSFÁIG. A megfejtést beküldQk közül Bölcs 
tanácsok – 4000 közmondás, szólás a Czuczor–Fogarasi-szótárból cím_ 
kötetet (szerk. összeállította: Kiss Gábor és Kiss Bernadett; Tinta Kiadó) 
nyerte: Bakos János (Budapest), Nagy Miklós (Sümeg), Solymos Margit 
(Dabas), Tóth Benedek (ErdQkertes) és Tóth Ignác (Pozsony, Szlovákia). 
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Judith Schalansky: Darwinregény cím_ könyvében (Typotex Kiadó) a 
fQszereplQ biológiatanárnQ elragadtatással beszél a medúzákról. Bekül-
dendQ ennek az állatcsoportnak az egyik fQ jellegzetességérQl szóló 
idézet. A megfejtQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2015. február 17-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
tavalyi 46. számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve, 1884 novem-
berében született orientalista, arabista nevét adják ki. A név megfejtQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.  

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsR része. 10. Szépre-jóra tanít. 11. Hami-
sítatlan, valódi. 12. Üdv, római! 13. Lásd ott!, röv. 15. Lendület. 16. Az 
idézet második része. 18. Egykori hazai minisztérium névbet_i. 19. 
Bor is, só is van ilyen. 21. Habzó szeszes ital, ma már tréfás szóval. 
23. A kappát elQzi a görög ábécében. 24. Asztal közepe! 25. Az „árvízi 
hajós”, Wesselényi Miklós szülQhelye. 27. E fa levele a kanadaiak jelké-
pe. 29. Kopár, lombtalan. 30. Vaskalapos. 31. Párizs centruma! 32. ... 
Sámuel; Árpád-házi király. 34. Faág közepe! 35. Elavult hordómérték. 
37. Pest megyei város, a Magyar Földrajzi Múzeum helye. 39. Károsan 
hat. 40. Az idézet harmadik, befejezR része.

FÜGGQLEGES: 1. Déligyümölcs. 2. Oxidálódott réteg vasötvözetek felü-
letén. 3. Gounod híres egyházi éneke. 4. Azonban. 5. Alaptalan remény, 
választékosan. 6. A lítium vegyjele. 7. Ignácka. 8. ... róka; értékes prém_ 
északi ragadozó. 9. Orrunkkal érzékeljük. 14. Az összetett gyomor része. 17. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. március 28.

Jelentkezési határidQ: 2015. február 23. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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Alpern Bernadett fotográ-
fus 15 ország 47 városában 
57 elhagyott, részben át-
alakított, új funkcióval 
felruházott zsinagógát ke-
resett fel és örökített meg 

színes diára készült felvételein. Ezekből a fotókból mutat 
be a Néprajzi Múzeum egy 37 darabból álló válogatást, 
amely Kelet-Közép-Európa zsinagógáinak újrahaszno-
sított tereit tárja a látogatók elé.

Az európai zsidóság történelmi központjaiban máig 
rejtőznek az egykor nyüzsgő zsidó kulturális és hitélet 
mára kiüresedett vázaként álló épületei, a használaton 
kívüli, átépített, újrahasznosított zsinagógák. A régen 
hitközségeket szolgáló, hol monumentális, hol szerény 
épületeket ma koncertte-
remként, múzeumként, 
bútorboltként, olimpiai 
edzőcentrumként, rend-
őrőrsként, tűzoltóállo-
másként, vagy akár éj-
szakai bárként használ-
ják, de akad köztük ka-
tolikus templom és 
mecset is.

A Másra használt kövek című, március 8-ig lát-
ható kiállítás a múzeum Kő kövön. Töredékek a magyar 
vidéki zsidóság kultúrájából című tárlatának kísérő-
programja.

Nézz körül! címmel 
nyílt kiállítás Haris 
László Balogh Ru-
dolf-díjas fotóművész 
képeiből a székesfe-

hérvári Vörösmarty Színház Forrás Galériájában.
Haris László fotóművész 1943-ban született Budapes-

ten. Aktív művészi pályája a Szürenon csoporthoz csat-
lakozva 1969-ben kezdődött. A képzőművészet és a fo-
tóművészet határterületein alkotva többnyire képzőmű-
vészekkel együtt állít ki. Tagja a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége Elnökségének, a Szinyei Merse Pál Társaság-
nak és a Nemzetközi Kepes Társaságnak. 2007 óta a 
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

A kiállításon látható sajátos panorámaképek készíté-
sével a művész 2008 óta foglalkozik. A digitális foto-
gráfia lehetőségeit kiaknázva képein több idősíkot ol-
vaszt egymásba. A panorámakép létrejöttekor a 
fényképezőgép egy állványfejen forog körbe, majd 
az így kapott felvételekből számítógép segítségével 
készülnek el az alkotások. A képek különlegességét 
az adja, hogy egyszerre láthatjuk egyazon esemény 
különböző fázisait.

A különleges képek február 10-ig tekinthetők meg.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Egy rendkívüli költő-
egyéniség és egy érzé-
keny képzőművész talál-
kozása a háborúktól és 
ideológiáktól tépázott 
XX. században. A január 
27-i Nemzetközi Holo-

kauszt Emléknaphoz kapcsolódó tárlat mintegy 40 réz-
karccal, rajzokkal, az azokat ihlető versekkel és ma-
gyar fordításaikkal, hangfelvételekkel és eredeti fotók-
kal várja a látogatókat.

Gisèle Celan-Lestrange művészetére jelentős és kitöröl-
hetetlen hatás gyakorolt férje, a XX. század egyik legje-
lentősebb költője, Paul Celan költészetének lakonikus, 
enigmatikus nyelvezete. A Nyugat-Európában, Skandi-
náviában és a tengerentúlon is több alkalommal kiállí-
tott művek első ízben lesznek láthatók Magyarországon. 
A kiállítás alkalmából elsősorban olyan művek érkeznek 
Budapestre, melyek közvetlenül is köthetőek Paul Celan 
költői munkásságához. 

A tárlat mellett tudományos programokkal is várják az 
érdeklődőket, melyek középpontjában a művészi kifeje-
zés és a történelmi emlékezet, Paul Celan élete, költésze-
te és nemzetközi recepciója, valamint a Celan-házaspár 
közös munkája áll. Az Eingejännert – Paul és Gisèle 
Celan című kiállítás február 20-ig látható a budapesti 
2B Galériában.

Ma már nyilvánvaló, 
hogy a lego több 
mint játék: a XX. 
század nagy iparmű-
vészeti alkotásai közé 
tartozik, kreativitása 

végtelen, színgazdagsága lenyűgöző, modernsége állan-
dóan megújuló, korhatár nélkül játszható. Újra az eladá-
si listák élén áll, még a számítógépes játékok sem tudják 
legyőzni. 

Gyűjtőik és építőik ötletgazdagsága is végtelen, 
melyre bizonyíték a Dornyay Béla Múzeumban látha-
tó Meseváros című kiállítás, mely Praznovszky Mi-
hály irodalomtörténész gyűjteményét mutatja be. A 
lassan 30 éve gyűlő játékokat eddig még sosem állí-
totta ki, most azonban a múzeumban április 7-ig 
majdnem az egész kollekció – „város” – megtekinthe-
tő. Habár e „település” korántsem teljes még: van 
benne városcentrum üzletekkel, pizzasütőkkel, étter-
mekkel, templommal, kórházzal, szállodával, felvo-
nulással. Nagy stadion sok száz nézővel (közel ezer fi-
gura van a városban!), szabadidőpark, szabadtéri kon-
cert, egy hatalmas kemping, egy nagy tanyaközpont, 
mezőgazdasági munka, a távolban egy bánya műkö-
dik, s egy hatalmas repülőtér húsz repülővel zárja a 
sort, amely így sem teljes.

Újrahasznosítva

Játékváros

Panoráma

Érzékeny találkozás
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Miért	vagyunk	mások?
A médiában gyakran hallhatunk új, szenzációs ge-
netikai vagy pszichogenetikai kutatási eredmé-
nyekrQl. Olvashattunk már a „hosszú élet génjérQl”, 
az „alvás genetikájáról” vagy például a „sikeres 
génterápiás pacemakerrQl” vagy hogy „közös gén-
jeink vannak a barátainkkal”. Az ilyen jelleg_ mé-
diaszövegek esetenként felnagyíthatják a még 
igen korai fázisban lévQ kutatási eredményeket. 

Félelem	és	mohóság
Idestova hat év telt el a pénzügyi válság kirob-
banása óta. Ezen idQ alatt számos intézkedést 
vezettek be a kormányok, hogy megállítsák a 
gazdaságok visszaesését. Az országok több-
sége kikecmergett a válságból – legalábbis ezt 
mutatják az adatok az Egyesült Államokban, 
de az Európai Unió legtöbb országában is. 

Vad	növényfajok	túlélése
Az elmúlt öt évben a Pannon Magbank-projekt 
résztvevQi 844 magyarországi növényfaj mag-
vait gy_jtötték be, hogy a tápiószelei, vácrátóti 
és aggteleki génbanki tárolókban hosszú távra 
megQrizzék Qket. Peti Erzsébetet, a program 
vezetQjét kérdeztük arról, hogy mi a célja a kez-
deményezésnek, milyen módszerekkel folyt a 
gy_jtés és a tárolás. 

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

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

• Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • Magyar Örökség-díjas hetilap • 
Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, 
Csányi Vilmos, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth 
Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh Csaba, R. Várkonyi Ágnes, 
Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos 
Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), Juhari 
Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: Bánsághy 
Nóra • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi irodavezetQ: 
Lukács Annamária • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem vállalunk 
felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, faxon: 
06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 1008), 
továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB I-114496
PUB-I 113547

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

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Épületlakók.

A hátlapon
Hidat kapott a két pandúr

Régi vágya volt a Baján élőknek 
egy kis híd, amely az üdülőparadi-
csomként ismert Petőfi-szigetet és 
a szomszédos Nagy-Pandúr-szi ge-
tet köti össze.

Hajdan egyetlen nagy sziget volt 
e kettő, majd a Türr István nevé-
hez fűződő fejlesztéskor választot-
ták szét, és létrehozták a Sugovi-
ca-mellékág és a Ferenc-csatorna 
közötti vízi utat. Csakhogy az 
1870-es években szétszakított, két 
szigetrész között ez idáig csupán 
vízi járművel lehetett közvetlenül 
átkelni, míg a szárazföldről csak 
óriási kerülővel, a város egy távo-
labbi pontján volt kapcsolódás. 

Az új hídon viszont a belváros-
hoz csatlakozó Petőfi-szigetről – 
az egykori Kis-Pandúrról - bármi-
kor átsétálhatunk vagy átbicikliz-
hetünk a Nagy-Pandúrra, amely 
már Gemenc része. Tanösvények 
segítenek megismerni a nemzeti 
park növény- és állatvilágát, stran-
dolás, horgászati és sátorozási le-
hetőség is csábít ide. 

A helybélieknek az új hidat meg-
nézni most még önmagában is egy 
program: átmenni és fotózkodni 
rajta, no meg véleményt cserélni 
róla. A kéttámaszú, felsőpályás ív-
híd teljes hossza 72 méter, amely 
olasz bástya alakú hídfőkbe csat-
lakozik kerékpártárolókkal és pa-
dokkal felszerelve.

Kép és szöveg: 
KATYMÁRI VANDA
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Két pandúr hídja Baján
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