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Ferenc József halálának
100. évfordulója

AZ ÖRÖKÖS CSÁSZÁR
Németh István
1484 Interjú Antal Miklóssal
Címlapképünk: Leviatán a deszei ortodox
fatemplom freskóján (Tüskés Anna felvétele)
a Griffekt l szirénekig cím cikkünkhöz
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• GYÓGYÍTÁS ÉS TÖR DÉS
Ferenc Kata
• EGY ÉVE AZ ESA-BAN
Trupka Zoltán
• AZ ELS SPORTORVOSI KÖNYV
SZERZ JE
Csibrányi Zoltán
A hiperspektrális képalkotás
alkamazási lehet ségei
SPEKTRUM A PIXELBEN
Parrag Viktória

1501
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EGY KINEVEZÉS ÚTVESZT I
Mautner Zoltán
Jelen és jöv az eml rák-gyógyításban
KORSZER PATOLÓGIA
Ács Balázs

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpontja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön
jelenleg folytató vagy tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. A pályázat célja az volt, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudományok területén vagy határterületein végzett kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit
közérthető módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot a kiírók által felkért zsűri bírálta el a november 15-ei, a Tudományünnep rendezvénysorozatába illeszkedő díjátadóra: Csépe Valéria elnök, Beke-Somfai Tamás, Both Előd, Monostory Katalin.
Eredmények:
Élet és Tudomány kategória:
I. díj: Parrag Viktória: Játék a hiperkockával – a hiperspektrális képalkotás alkalmazási lehetőségei
II. díj: Fésüs Viktória – Gángó Ambrus: Személyre szabott kezelés az onkohematológiában; avagy nem mindegy, kinek, s nem mindegy, mit
III. díjat a zsűri nem osztott ki.
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SIVATAGI TEREPEN
Kereszturi Ákos
Kapui Zsuzsanna,
Újvári Gábor
LogIQs
Adatok és tények
ID SEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Jávorszkyné Nagy Anikó
A tudomány világa
• LAPPANGÓ VESZÉLY
A MOBILTELEFONOKBAN
Szilágyi-Nagy Ildikó
• HANGYARIASZTÓT TERMEL
EGY AMAZONASI BÉKA
Sz-N. I.
• ALGA-ELEM
Segesdi Martin
• SZINTE ÉHSÉG
Pongrácz Péter
• VÁROSTUDÓSOKÉ A JÖV
REJTVÉNY
Schmidt János
ÉT-IRÁNYT
Bánsághy Nóra
A hátlapon
A FELÚJÍTOTT CSÓKAK
Gózon Ákos

Elismerő oklevelet kapott:
Egri Ádám: A világ ugróvillás szemmel
Kovács Csilla: Ragadozó gombák a szőlő fás betegségei ellen: lehetőség a vegyszermentes növényvédelemhez
Tóth Tamás: Gombákkal a növények ellen? – Mikroszkopikus gombák „hadrendbe állítása” a gyomnövények elleni biológiai védekezésben
Természet Világa kategória:
I. díj: Valkó Orsolya: Egy égető kérdés: A tüzek hatása a
gyepek élővilágára
II. díj: Barta-Rajnai Eszter: Torrefaction – A kávébab
pörkölésétől a növényi biomassza hőkezeléséig
III. díj: Kapui Zsuzsanna: Víz vagy szél? Üledékek eredetének vizsgálata a Marson és a Földön
Elismerő oklevelet kapott:
Szanyi Szabolcs: Innováció a növényvédelmi prognosztikában, avagy mire jó a táplálkozási attraktáns?
Vásárhelyi Zsóka: A munkamegosztás ezer arca és egy
modellje
A díjátadó ünnepségről következő lapszámunkban
adunk hírt. A pályamunkákat e heti lapszámunkban
kezdjük közölni.
A SZERKESZTŐSÉG

Orvos és betege
(LUKE FILDES FESTMÉNYE)

tesztekkel ellenőrizni, de szimulált és
valós találkozások alkalmával gyakorolható a beteggel való törődés.
A technológizálódás lehetővé teszi a
pontosabb kezelést, így – elméletben –
még több idő juthat a személyes betegellátásra. Miért nem érezzük mégsem,
hogy efelé haladna az orvoslás? A személyes figyelem hiánya Hodges szerint abban keresendő, hogy az orvosok együttérzése a saját lelkiállapotuk függvénye.
Általánosan elfogadott tény, hogy adni
csak az tud, aki nem szenved hiányt. Az
orvos is ember, méghozzá nagyon nehéz körülmények közt dolgozó ember.
Betegek és haldoklók közt van nappal
és gyakran éjjel is. Sürgős esetekben hoz
felelősségteljes döntéseket és előfordul,
hogy legjobb szándéka ellenére sem tud
megmenteni valakit. Ki segít az orvosnak vagy ápolónak feldolgozni, mikor
elveszti egy páciensét? Gyakran senki, és
ez vezethet az egészségügyben tapasztalt
korai kiégéshez, depresszióhoz és alkohol- vagy nikotinfüggőséghez az orvosok körében.
Ezenfelül a kórház épülete a legritkább esetekben barátságos. Általában csak a gyermekosztályon
vannak ilyen irányú törekvések.
Páciensként, hozzátartozóként sem
szívesen megy kórházba az ember,
s fellélegzik, mikor hazatérhet. Az
egészségügyi dolgozók nap mint
nap járnak a sivár, steril falak közé
életeket menteni. Ritka a barátságos zug, amely nemcsak a közérzetet javítaná, hanem teret biztosítana
a törődésnek, például mikor a beteggel vagy a hozzátartozókkal meg
kell osztani a diagnózist, megbeszélni a
ÉLET

Egy éve az ESA-ban

Magyarország egy esztendővel
ezelőtt lett formálisan is tagja az
Európai Űrügynökségnek (ESA), így
az Űrkutatás Napjának ez volt az
egyik aktualitása. A rendezvényt
a Magyar Asztronautikai Társaság
(MANT) az Óbudai Egyetemmel közösen október 21-én tartotta a Tavaszmező utcai campusban. Már az első programpont is kapcsolódott hazánk ESAtagságához, hiszen a megnövekedett
lehetőségek kihasználásához szükség
van, illetve lesz képzett fiatal szakemberekre. A hazai űripar és oktatás képviselői kerekasztal-beszélgetést folytattak
arról, milyen létjogosultsága van itthon
az űrmérnöki szaknak. A konklúzió
egyértelműen az volt, hogy van létjogosultsága, de számos olyan részletkérdést
kellene tisztázni, amelyekre ma még
nem minden esetben lehet egyértelműen válaszolni, nem is beszélve az anyagi feltételekről. Utóbbiról ezért nem is
beszélünk, viszont a felvetett szakmai
problémák között szerepelt, hogy angol
vagy magyar nyelven folyjon-e az oktatás, mennyire használható a bolognai
rendszer egy ennyire interdiszciplináris
területen, hogyan lehet ösztönözni a fiatalokat, hány űrmérnökre lenne szükség
az itthoni űriparban stb.
A program második részében aktuális űrkutatási témákról hallhatott a
nem csak szakmabeliekből álló szép
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beteg további sorsát. Az ilyesmit nem
lehet a folyosón elintézni.
Napjainkban rengeteg korábban
halálos kimenetelű betegség gyógyítható, a műtétek kevesebb
szövetkárosodással járnak és a
hétköznapokban is könnyebben
elérhetők a diagnosztikai eszközök. A jövőben még pontosabb
diagnózisok és gyógymódok
várhatók, melyekhez elengedhetetlenül szükséges a technika
vívmányainak még kiterjedtebb
használata. Ezzel együtt szembe
kell néznie az egészségügynek
azzal is, hogy az orvosok szerepe
átalakul. „Meg kell tölteni a fehér
köpenyt emberséggel. Ahogy a kutatásunkban részt vevő egyik páciens
fogalmazott: ez nem bonyolult feladat, nem kérek sokat, nem kell órákat töltened velem, csak nézz a szemembe.
Nézz a szemembe és legyél jelen” – zárja
előadását Hodges.
FERENC KATA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Együttérzés és törődés nélkül nem
működhet az egészségügy – állítja
Brian Hodges, a Karolinska
Intézet Kutatás az Orvosi
Oktatásért díjának 2016-os
kitüntetettje. Hodges rámutat arra, hogy a technológia
fejlődése, mely lehetővé teszi az
egyre pontosabb diagnózist és az
egyre kisebb mértékű szövetkárosodással járó beavatkozásokat,
egyben el is idegeníti az orvosbeteg kapcsolatot. Előadásában
a következő két kérdésre kereste
a választ: Hol van a technologizált egészségügyi ellátásban az
ember? Hol kell lennie?
1819-ben René Laennec feltalálta a sztetoszkópot, mellyel egy
távolságtartó és hideg fémet helyezett
az orvos és páciense közé. A kéz meleg
érintése ezzel megszűnt a betegen, cserébe jobban lehetett hallani a szív zördüléseit. Napjainkban a szívvizsgálat
EKG és ultrahang segítségével zajlik, az
orvos szeme a monitorra tapad, ahol a
beteg szíve dobog, keze a billentyűzeten van, hogy közben módosíthassa a
vizsgálat paramétereit.
A jövő minden területen a technologizálódás felé tart. Nemsokára önjáró
autóink lesznek, melyek sokkal biztonságosabbá teszik a közlekedést az
utakon, mint a sokszor figyelmetlen,
fáradt, elkalandozó emberi sofőrök.
A repülőgépek robotpilótái már évek
óta biztonságosabban navigálnak át a
felhőkön és sötétben, mint bármelyik
jól képzett pilóta. Az egészségügyben
is egyre gyakoribbak a telefonos applikációk, a diagnózist segítő és a gyógyító műszerek is. Gondoljunk csak bele,
hányan keresünk rá a tüneteinkre az
interneten, mielőtt orvoshoz mennénk!
„De mit érez a beteg, mikor egész testéből drótok állnak ki és az ápoló azokat
rendezgeti, vigyázva, nehogy hozzáérjen a
bőréhez? – Teszi fel a kérdést előadónk.
– Mit érez, mikor az orvos a monitornak
hümmög szívvizsgálat közben?” Hodges
professzor kutatásai szerint az adekvát
érintés és a szemkontaktus megtartása nagyon fontos az egészségügyben,
hogy a beteg érezze, hogy törődnek
vele. Kiemelten fontos olyan esetekben,
amelyekben a szó nem elég, így kisgyermekek vagy mentálisan sérült emberek kezelése közben. Az érintés megnyugtat, a szemkontaktus bizalmat ébreszt. Mindez az együttérzés tanulható,

ugyanolyan elsajátítható képesség, mint
az anatómia ismerete. A legtöbb orvosi
egyetemen van is ilyen irányú képzés.
Természetesen ezt nem lehet írásbeli

RKUTATÁS

SVÉDASZTAL

Gyógyítás és tör dés
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számú közönség. Az első előadó Tari
Fruzsina, a Magyar Űrkutatási Iroda
(MŰI) vezetője volt, aki összefoglalta ESA-tagságunk első évét, és az
értékelés mellett kitért a közeljövő
terveire is. A nagyközönség számára
érdekesebb részletek között szerepelt,
hogy az ESA az űripart és az alkalmazásokat részesíti előnyben, köztük
van a helymeghatározási rendszer (az
Európai Közösség Galileo programja) és a Föld-megfigyelési rendszer (a
szintén uniós Copernicus program)
hasznosítása, a Földre érkező adatok feldolgozása, tárolása, értékelése,
felhasználása. A Föld-megfigyelési
téma egyre erőteljesebb világszerte,
ezért bolygónkra vonatkozóan Magyarország is megfigyelési információs rendszert kíván létrehozni, egy
olyan adatbeszerző központot, amely
tárolja, feldolgozza és továbbítja a felhasználóhoz a kívánt adatokat.
A magyar űrtevékenységben a legnagyobb tapasztalatok azonban a
műszerépítésben és a kutatásokban
vannak, amelyet nem szeretnének
elveszíteni. Ennek érdekében egyeztetések folynak az ESA-val. Magyar
oldalról már elindult az első tényleges
program is, amely jó példa a kutatás
és az ipar szoros együttműködésére,
a kutatási eredmények megőrzésére
és továbbfejlesztésére. Az ESA egyik
választható programjának keretében
tökéletesítik a CROSS-rendszert. Ennek részeként az MTA Energiatudományi Kutatóközpont csapata fejleszti ki a RadMag nevű műszert, amely
kozmikus sugárzást és mágneses teret
is mér. A műszer a világűrbe egy három egységből álló cubesat belsejében
jut el, amelyet a C3S Kft. készít. A
felbocsátás 2019 elejére várható. A mérési eredményeket a CROSS-rendszer
adatbázisában tárolják, melynek segítségével az űridőjárás előrejelzését
és hatását lehet pontosítani, hogy az
eddiginél jóval precízebben és hatékonyabban biztosíthassák a feljuttatott eszközök és személyek épségét.
Mindez egyszerre tudományos kutatás, technológiai fejlesztés, sőt hosszú
távon üzleti lehetőség is.
Tari Fruzsina a közeljövő tervei
között elmondta, hogy folyamatban van a magyar űrstratégia kidolgozása, melyet várhatóan február
környékén már el tudnak fogadni.
A lehetőségek között szerepelt egy
ESA-inkubátorház létrehozása Budapesten.

Az egyik el adó, Tari Fruzsina
(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

A második előadó Hirn Attila
(MTA EK) volt, aki számos magyar mérnökkel és kutatóval együtt
közreműködött a rendkívül sikeres európai Rosetta-üstököskutató
programban. Kiemelte, hogy bár fizikailag vége a küldetésnek, de még
sokáig dolgoznak majd a szakemberek az adatok kiértékelésén, értelmezésében.
Both Előd csillagász nem tudott
ilyen sikerekről beszámolni az európai marsprogram ismertetése és
értékelése során. A rendezvény előtti
napokban állt a vörös bolygó körüli
pályára az ExoMars programban a
TGO-szonda. A keringőegység jól
működik, és tudományos küldetése
csak ennek van. Pozitívum, hogy az
SGF Kft. készítette a keringőegység
sztereó kamerájának szoftverét. A
technológiai céllal indult leszállóegység, a Schiaparelli viszont becsapódott az égitest felszínébe.
Az összejövetel másik aktualitását
egy kettős születésnap is adta. 30 évvel
ezelőtt jött létre a MANT, elődje, a
Központi Asztronautikai Szakosztály pedig 60 esztendeje alakult meg.
A kezdetekről Almár Iván csillagászűrkutató mesélt, ritka, kevéssé ismert képek kíséretében.
Bíztató, hogy az Űrkutatás Napján hallgatók és fiatal szakemberek
is megszólaltak, ami arra mutathat, hogy van jövője a magyar űrtevékenységnek az ESA-n belül és
kívül is.
TRUPKA ZOLTÁN
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Az els sportorvosi
könyv szerz je

A szakirodalom a sportorvoslás
első szakírójának és a táplálkozásélettan megalapozójának tartja
Girolamo Mercurialét, aki novemberben 410 éve hunyt el.
Camilla Pungetti és Giovanni
Mercuriale gyermekeként 1530.
szeptember 30-án született a
Bolognához közeli Forlì városában.
A Velencei Kollégiumtól 1555. április 17-én kapta meg doktori fokozatát
(Medicorum Physicorum Collegium). Magas rangú kapcsolatai folytán kivételesen jól fizetett egyetemi
tanárként, kora több nagynevű tanintézményének falai között is igyekezett átadni tudását: először 1569
és 1587 között Padovában, 1587-től
1592-ig Bolognában, végül 1606-ig
Pisában. Az ókori görög orvosi szakirodalom alapos ismerőjévé vált, több
szerző művét lefordította, így Hippokratész sorait is, utóbbi nézeteinek
kritikus elemzője volt.
Elődei írásainak felülvizsgálata mellett
húsznál több saját művet írt. A nőgyógyászat, a gyermekgyógyászat, a csecsemőgondozás írójaként is kiérdemelte a
későbbi korok szakembereinek tiszteletét. Foglalkozott a bőrgyógyászattal,
annak „szépészeti” vonatkozásaival, írt
a szem és a fül betegségeiről, a mérgekről, valamint a mentális betegségekről,
amelyeket ok-okozati összefüggések,
kórelőzmény alapján próbált besorolni.
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Girolamo Mercuriale, a sportorvoslás
és a táplálkozási élettan megalapítója

Legismertebb szöveghalmaza az 1569
októberében kiadott hatkötetes De arte
gymnastica, magyarul A testgyakorlás
művészetéről címen ismert műve. Ebben részletekbe menően tárgyalta a
testgyakorlás múltját s egy sor – ma
úgy mondjuk – „sportágnak” a szervezetre gyakorolt hatásait.
Miként a szakkönyvszerzők ma is
figyelembe veszik, mert nem hagyhatják említetlenül a korábbi ismereteket, ő is támaszkodott az ókori
tapasztalatokra, összefoglalta a korábbi idők fizikoterápiai gyakorlatait. Írt a korai tornatermekről, fürdőkről. Foglalkozott a testmozgatás
olyan egyértelmű válfajaival, mint a
birkózás és a futás, s olyanokkal is,
amelyeket nem igazán tudnánk elképzelni olimpiai versenyszámként
– ilyen volt például a halászat. Hangsúlyozta: mindenféle tornagyakorlat
hasznára van az embernek, hogy
egészségét panaszok nélkül tarthassa fenn. Konkrétan ismertetett
könnyebb tornagyakorlatokat. E
kötetsorozata mentén tekintik a
sportorvoslás megalapozójának, a
sport egészségügyi hasznosságának
s alkalmazási lehetőségeinek első,
valóban kiemelkedő szószólójának.
Az első kiadás illusztrációk nélkül
jelent meg, az 1573-as második kiadást már Coriolan 20 metszete gazdagította – ez tehát az első, a tornát
illusztrációkkal is bemutató könyv.

Girolamo Mercurialét 1569-ben a bécsi udvarba hívták II. Miksa német-római császár beteg szíve miatt. Az uralkodó olyannyira meg volt elégedve a
kezeléssel, hogy Mercurialénak lovagi
címet adományozott.
Mint sokak életében, nála is felmerülnek olyan tények, amelyek személyének megítélését összetettebbé teszik,
negatív részlettel egészítik ki. Részben
Mercurialéhoz kapcsolható egy eset,
amely széles körben súlyos következményekkel járt. 1575 augusztusában elérte
Velencét a pestisjárvány. 1576 júniusában
a velencei dózse és a szenátus felkérte őt
s több más padovai orvost, hogy véleményezzék a helyzetet. Mercuriale úgy vélte, Velencében nincs pestisjárvány sem
más ragályos betegség. A szenátus ennek
hallatán megkönnyebbült, örültek, hogy
nem szükséges megszakítani a gazdasági szempontból fontos kereskedelmi
kapcsolatokat. Az ő és a többi felkért
orvos vélekedése tehát csak tetézte a
bajt, hiszen feloldották a karantént,
amelyet az egészségügyi tanács előtte
ÉLET

már elrendelt. Utólag tudjuk a szomorú folytatást, 1575–77 között óriási méreteket öltött a pestis, a járványt
követően halottak tízezreivel csökkent
Velence lakosainak száma.
Udvari orvosként Róma elit rétegét
kezelte. S az említett rossz döntésétől
eltekintve elmondható, hozzáállása
szakmájához megfelelt a kor egészségügyi szükségleteinek, a társadalmi igényeknek és törekvéseknek
egyaránt. 1563 elején elnyerte az
örökletes római polgár címet. Nyolc
évre rá feleségül vette Francesca di
Bartolomeo Bicit, akitől öt gyermeke született. 1606-ban visszatért szülővárosába, Forlìba. A sportorvostan
atyja 1606. november 8-án itt hunyta
le szemét örökre, a család kápolnájában temették el. Halála előtt végrendelkezett, ebben könyvgyűjteményét
– amelyben annak 1587-es összeírása
szerint csak az orvosi könyvek száma
420 volt – a San Mercuriale apátság
könyvtárának adományozta.
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A HIPERSPEKTRÁLIS KÉPALKOTÁS ALKALMAZÁSI LEHET SÉGEI

SPEKTRUM A PIXELBEN
Napjaink egyik legizgalmasabb, legdinamikusabban fejl d

és

talán az egyik legnépszer bb tudományterülete a hiperspektrális
képalkotás. A Science Direct adatbázis adatai szerint, míg 1998ban 41 tudományos publikáció látott napvilágot „hyperspectral
imaging” címszó alatt, ez a szám 2015-re a huszonháromszorosára emelkedett, szám szerint 1042 publikáció született tavaly e
címszóval.

A

hiperspektrális képalkotás
(hyperspectral imaging –
HSI) egyesíti a spektroszkópia és a képalkotás nyújtotta lehetőségeket, ezáltal egyrészt spektrális
információt nyerünk az objektumról, melynek segítségével következtethetünk a vizsgált anyag (kémiai)
összetételére, másrészt az összetételbeli különbségek térbeli eloszlása is
vizsgálható.
A spektroszkópia tudománya az
elektromágneses sugárzás és az
anyag kölcsönhatásaival (abszorpció,
emisszió, transzmisszió stb.) foglalkozik. A hiperspektrális technológia
esetén elsősorban az elektromágneses spektrum két tartománya használatos: a látható fény (380–750 nm)
és az infravörös fény tartománya
(780 nm – 1000 m), ezen belül a közeli-infravörös (near-infrared, NIR)
tartománynak (800–2500 nm) van
kiemelt jelentősége (a szerves vegyüle-

A cikk szerz je I. helyezést nyert el a
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja és a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat közös ismeretterjeszt cikkpályázatán, az
Élet és Tudomány kategóriájában
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Tudományos publikációk száma „hyperspectral imaging” címszó alatt
a Science Direct adatai szerint

tek tanulmányozása szempontjából).
A látható fény tartományán belül
mérve az abszorpciót (fényelnyelést),
meghatározhatóak a különböző növényi színanyagok (klorofill, karotinoidok, antociánok) mennyisége, ezzel következtethetünk például a vegetációs állapotra.
Az élelmiszertudományban jellemzően alkalmazott közeli-infravörös sugárzás képes megváltoztatni az összetett
molekulák rezgési állapotát, így tehát
magára a molekula szerkezetére vonatkozóan nyerünk információt. Ezzel bizonyos funkciós csoportok jelenlétére
deríthetünk fényt, azaz következtetéseket vonhatunk le arról, hogy milyen jellegű molekulákat (víz, zsírok, fehérjék)
tartalmaz a vizsgált anyag, milyen a
minta összetétele. (Ebből adódik a NIRtartományban alkalmazott képalkotó
spektroszkópia egyik viszonylag új keletű elnevezése, a „near-infrared chemical
imaging”.)

2016/47

Ma ez a technológia az átlagember számára is elérhető. A Consumer
Physics Inc. Kickstarter oldalon indított kampánya hamar rengeteg
támogatót talált. A kampány célja
egy apró közeli-infravörös spektrométer piacra dobása volt. Az eszköz kényelmes, könnyedén hordozható és gond nélkül csatlakoztatható az okostele-fonokhoz is.
Ezzel az aprócska készülékkel megtalálhatjuk a legédesebb görögdinynyét a piacon, követhetjük az avokádó érését, leellenőrizhetjük a diétás shake energiatartalmát vagy
megvizsgálhatjuk a növényeink
állapotát.
Hullámhosszak és adatok

A digitális kép pixelekből áll. Egy
fekete-fehér képet értelmezhetünk
úgy is, mint egy kétdimenziós mátrixot, amelyben adott számú sor és
oszlop van, összesen tehát ennyi

képpontból, vagyis pixelből áll. Min- ható szűrőket, LCTF (liquid crystal okozhat, jelentős számítátechnikai
den egyes pixelen egy adott intenzi- tunable filter), azaz folyadékkristá- kapacitásra van szükség. A rendtásérték áll nullától, vagyis a telje- lyos vagy AOTF (acousto-optic szer érzékenysége spektrálisan és
sen feketétől egyig, tehát a fehér tunable), tehát akuszto-optikailag térben nem egyenletes, és igen
magas a zajnak a jelhez viszonyíszínig. Egy trikromatikus, azaz hangolható szűrőt alkalmaznak.
Az érzékelés technikája szerint is tott aránya. Nem utolsósorban a
RGB (red, green, blue) kép esetén
már minden pixelen három intenzi- kétféle módszer jellemző: pushbroom befektetési költség is meglehetőtásérték szerepel, így ez a kép már (line-scanning), illetve band pass, sen magas, habár a fenntartási
háromszor annyi információt hor- azaz szűrő alapú módszer. A költség (az analitikai rendszerekdoz, mint az előző monokromati- pushbroom képalkotás során a min- hez viszonyítva) szinte elhanyakus kép. Viszont ennél akár tovább tának egyszerre egy vonalában golható.
A hiperspektrális technológia első és
is mehetünk, ha többféle szűrőt al- történik a rögzítés, a rögzített vokalmazunk, nem pedig csak hár- nalnak pedig minden pixele egy mindmáig legkifejlettebb területe a
mat, mint az RGB-kép esetén. Ké- spektrumot ad a CCD- (charge- távérzékelés. A fejlesztés Alexander
szíthetünk olyan képet is, ahol to- coupled device) detektoron. A Goetz nevéhez fűződik, 1980-ban invábbi szűrőkkel (például az infravö- mintát egyenletesen mozgatva, dult meg az új technológiájú érzékelőrös tartományban)
csak adott hullámhosszú fényt engedve át, újabb síkokat
veszünk fel, így
még több változót
kapunk. Ez az úgynevezett
multispek-trális
kép,
amely legalább négy,
maximum húsz színcsatorna felhasználásával készül. A hiperspekt rális képalkotás során ennél is
jobb a spektrális felHiperspektrális technológia alkalmazása a távérzékelésben és a precíziós mez gazdaságban
bontás, itt egy adott
tartományon belül
(adott felbontással) egy teljes spekt- teljes felületének
rumot rögzítünk minden egyes pi- beolvasásával kapxelen, a kép rögzítése több mint juk a háromdimenhúsz csatornán zajlik (az Európai ziós hiper spektrális
Unió tanácsának 2003. január 27-i képkockát.
Az eljárásnak szá149/2003/EK belső rendelete szerint ezt nevezzük hiperspektrális mos előnye van:
képalkotásnak). A mérés végered- érintésmentes, nem
Hamisított dokumentum képe (balra)
ménye egy óriási adatmátrix, a hi- igényel semmilyen
és feldolgozott hiperspektrális képe (jobbra)
vegyszert vagy minperspektrális adatkocka.
A hiperspektrális képalkotó rend- ta-előkészítést, naszer három alapvető elemet tartal- gyon gyors és egyszerű a mérés kivi- vel felszerelt AIS (Airborne Imaging
maz: fényforrást, eszközt a hullám- telezése. Jól alkalmazható akár Spectrometer), majd AVIRIS
hosszak szelekciójához és megfelelő gyártósoron is, bár itt inkább a (Airborne VisibleInfrared Imaging
célnak megfelelő multispektrális Spectro-radiometer) eszközök fejleszérzékelőket.
A hullámhosszak kiválasztása rendszert érdemes beépíteni, me- tése. Lehetővé vált a spektroradiokétféle módon történhet. Az egyik lyet a hiperspektrális mérések méterek repülőgépeken való alkalmazása, így a földfelszín spektrális
módszer a beeső összetett fény, il- alapján alakítanak ki.
tulajdonságainak mérése.
letve sugárzás felbontása prizma
Adatfeldolgozás és
Ez a metodika a precíziós mezővagy optikai rács segítségével. A
távérzékelés
gazdaságban is rendkívül jól almásik lehetőség a sugárzás blokkolása oly módon, hogy csak a ki- Emellett bizonyos hátrányokkal is kalmazható. A hiperspektrális
választott hullámhosszú sugarak számolnunk kell. A rendszer meg- monitoring rendszer a gazdálkojuthassanak át. Erre a célra leg- lehetősen érzékeny. Az adatok dásban olyan technológia, amely
gyakrabban képalkotó spektrográ- rengeteg helyet foglalnak, ami az ma már teljes mértékben rendelkezésfot vagy elektronikusan hangol- adatfeldolgozásnál is nehézséget re áll. A rendszert egy drónra telepítve,
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Cukortartalom eloszlása különböz érettségi állapotú sárgadinnyemintákban

rás alkalmazási leméréseket lehet végezni a
hetőségeit a diagtermőföldek felett, az
nosztika terén. Kuadatokat automatikutatások szerint a
san elküldi a rendszer
módszer segítséget
akár a gazdálkodó telenyújthat az elrákofonjára. Így azonnali
sodott szövetek elheinformációhoz juthat a
lyezkedésének minél
növények állapotát illepontosabb meghatátően, értesül a növérozásában.
nyek esetleges tápEhhez közel álló téanyaghiányáról, betegma a bűnügyi helységeiről vagy arról, ha
színelők munkája, itt
gyomok terjednek a
is rengeteg új lehetőföldeken.
ség nyílik a technika
Az érc- és ásványbáhasználatával. Nagy
nyászatban ennek a
technológiának a hasz- Különböz összetétel m anyag szerepe van ebben az
csomagolások osztályozása
esetben egyrészt annálatával a kinyerés
nak, hogy az elsajátíköltsége csökkenthető,
tás érintésmentes, teilletve elősegítheti a lehát a nyomokat nem kell elmozdítalőhelyek védelmét.
A technikának nagy hasznát ve- ni a vizsgálathoz, másrészt annak,
szik a hulladékok újrahasznosításá- hogy az eredmény képként megjeleban is. Léteznek olyan válogató be- níthető kémiai információ. Könyrendezések, melyek képesek az nyen vizsgálhatóak így a vérfoltok
összeaprított, úgynevezett „köny- vagy a lőpornyomok által hagyott
nyű frakcióból” (shredded light mintázatok és a nehezen kivehető
fraction, SLF) az egyes értékes vagy ujjlenyomatok. Ezenkívül a dokumérgező anyagokat kiválogatni. mentumhamisítási ügyek nyomozáEzenfelül szelektálhatóak a külön- sakor a tinták megkülönböztetésére
böző minőségű papír- és eltérő ösz- is használható.
Az élelmiszer-tudomány szintén
szetételű műanyag hulladékok.
intenzíven kutatja a módszer leheEgészségünk védelmében
tőségeit. Ezen kutatások egyik csoA gyógyszergyártásban a minőség- portja a beltartalmi jellemzők és
ellenőrzés eszköze lehet, és a egyéb minőségi paraméterek –
gyógyászatban is kutatják az eljá- mint például cukortartalom, ke1480
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ménység vagy nedvességtartalom –
mennyiségének és eloszlásának becslését célozza.
A másik csoport a hibák, romlási
folyamatok és szennyeződések detektálásával foglalkozik. Ezen belül sikeresen kimutatható (a teljesség igénye nélkül) a fekáliás szenynyeződés húsmintákon, takaróföld csiperkegombán, mechanikai
sérülés almán, fagyássérülés uborkán és penészgomba-fertőzés citrusféléken. Az osztrák EVK cég
olyan válogatógépet fejlesztett ki,
mely képes a burgonya cukrosodását érzékelni és az érintett gumókat különválogatja. (Ezek azok
a bizonyos szemek, amelyeken
barnás elszíneződés jelenik meg a
sütés után.)
Hazánkban is folynak kísérletek,
többek között a Szent István Egyetem (korábban Corvinus) Élelmiszer-tudományi Karán. Az itt működő hiperspektrális rendszer vezérlését a Fizika-Automatika Tanszéken kifejlesztett Argus szoftver
végzi. A rendszer segítségével vizsgálták többek között húsminták
márványozottságának becsülhetőségét, illetve az adatok alapján a szeleteket minőségi osztályokba sorolták.
Egy másik kísérletsorozatban különböző típusú sajtokat osztályoztak és
az érési folyamatot követték a módszerrel. Tanulmányaim során egy
csiperketermesztéssel foglalkozó nagyobb kísérletbe kapcsolódtam be,
így egyik témám a különböző penészeredetű fertőzések korai kimutatása kétspórás csiperkén. Nemrégiben lehetőségem nyílt az Osztrák–
Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjasaként Bécsben kutatni. Itt a
SLOPE európai uniós projekt keretein belül az Universität für
Bodenkultur kutatóival együttműködésben vizsgáltuk a módszer alkalmazhatóságát frissen kivágott fa
minősítésében.
A hiperspektrális képalkotás egy
elképesztően érdekes technológia,
nemcsak mérni lehet vele a kémiai
tulajdonságokat, de láthatóvá sőt,
látványossá is tehetőek általa. Az
alkalmazások köre rendkívül széles és bizonyára még bővülni is fog
a következő években. Érdemes
nyomon követni!
PARRAG VIKTÓRIA

FERENC JÓZSEF HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA

AZ ÖRÖKÖS CSÁSZÁR
Ferenc József, az „örökös császár” 68 évig, 1916. november 21-én bekövetkezett haláláig kormányozta birodalmát. Képe ott függött annak minden
szegletében, s kormányzása vége felé senki sem tudott más uralkodót
elképzelni. Hosszú élete végén a császár mítosz lett: a soknemzetiség
Habsburg Birodalom szimbólumaként emlegették. Sokak számára még ma
is annak megtestesít je, s az Osztrák–Magyar Monarchiáról szóló emlékezések els helyén áll. De magántragédiák és mély egyedüllét is beárnyékolta: Rudolf fia öngyilkosságának és Sisi meggyilkolásának fájdalmán
családja sem tudott enyhíteni.
18 évesen trónra kerülő Ferenc József nem folytatta tanulmányait, mert ez ellenkezett méltóságával. Erős volt benne a
felsőbbrendűség tudata. Ezt jól példázta, hogy ritkán fogott kezet bárkivel, de ha mégis, kizárólag nemesemberrel. Irodájában külön lista volt
arra vonatkozóan, hogy kivel tegeződik, ezen a listán kizárólag uralkodóházak tagjai szerepeltek, de családtagjai közül is csak alig 30–40 ember.
Szigorúan megkövetelte a sok évszázados spanyol udvari etikett betartását. A polgári személyek kizárólag
csak frakkban, fekete mellényben és
nyakkendőben léphettek elé, ha sürgősen hívatott valakit, külön jelezte,
hogy ezek a formalitások kivételesen
elhagyhatók. Formatisztelő hagyományőrzése bizalmatlanná tette az
újkor vívmányai iránt. A vasutat még
igen, de a gépkocsit vagy a telefont
már nem használta, a gépírást is csak
hosszú idő után, és csak bizonyos
ügyiratokra korlátozva tűrte meg.
Igénytelenül és aszkétikusan élt lakosztályában: katonai vaságyon aludt,
s fél négykor kelt. A reggeli fürdést az
akták feldolgozása követte, amelyet
naponta futár hozott. Majd a családdal együtt reggelizett az egyik parkra
néző szalonban vagy a bejárat feletti
teraszon. Vasárnap, reggel hét órakor
az istenhívő császár szentmisén vett
részt a plébániatemplomban, legtöbbször egyedül. Ha nem szerepelt látogató a programban, akkor dolgozószobájában a barométert tanulmá-

A

nyozta, s kellemes idő esetén még
napfelkelte előtt, puskáival az Ischl
környéki hegyekben honos zergére
vadászott, amelyek gyakran a császári
parkig felmerészkedtek.
Ischl, a „földi mennyország”

Ha Sisi Ischlben tartózkodott, akkor
az állami látogatások alkalmával neki
kellett a vendéglátó szerepét betöltenie és a vörös szalonban szórakoztatni
a koronás fejek és diplomaták hölgykísérőit, miközben férjeik politizáltak. Ő fogadta természetesen a
wittelsbachi rokonság látogatóit is,

ÉLET

főleg 16 éves Gizella lánya és a bajor
Lipót herceg házassága után, aki az
utolsó bajor király fiatalabb testvére
volt. Sisi így korai házasságkötése miatt már 36 évesen nagymama lett.
A császárnő írószobájában látható,
hogy körülvette magát fényképekkel,
amelyek nagy részén kedvenc lánya
szerepelt. Első leánya (Sophie, 1855–
1857) korai halála után anyósa arra töBad Ischl a XIX. században
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Ferenc József még életében engedérekedett, hogy a két következő unokáját, Gizellát és Rudolfot szorosab- lyezte a császári villa megtekintését
ban felügyelete alá vegye. Ugyanis az érdeklődők számára, beleértve
azzal vádolta Sisit, hogy a kis Sophie-t magán-apartmanjait is. Utódai tisztekönnyelműen magával vitte magyar- letben tartják e szokást. Magánreziországi utazására, ahol a kicsi meg- denciaként pedig 1914-ig a nemzethalt. Ezért Sisi teljesen ki akarta sajá- közi diplomácia fontos központja is
títani magának Mária Valériát, aki az volt. A villa napjainkig utódainak
anyjával folytatott közös kirándulá- lakhelye maradt. Minden évben augusztus
18-án
sokon nagy vonnagy külsőségek
zódással beszélt a
közepette itt üncsászári villáról.
neplik a „császár
Csodálatos esküszületésnapját”.
vőjére is a város
plébániáján került
Drámai évek
sor, s ő lépett az
Ferenc József csáischli örökségbe és
szárnak az a nehéz
adta tovább utódsors adatott, hogy
jainak. Jóllehet a
egy lassan szétcsászári
család
málló, sokféle nép
nem volt különöselegyéből álló biképpen barátkozó,
rodalom élén állmégis a város tárjon. Ehhez jött
sadalmi életének
még 1868-tól a
szilárd alkotórészét
családi katasztróalkotta. Számtalan
fák egész sora:
alkalommal elvárFerenc József 17 évesen
testvére, Miksa –
ták jelenlétüket, és
aki Ferenc József
természetesnek találták, ha a császári család tagjaival a akarata ellenére elfogadta III. Napóváros utcáin találkoztak, ahol bevásá- leon francia császár ajánlatát Mexikó
roltak vagy sétáltak, a fiatalok pedig császári posztjára – hároméves uralkerékpároztak. Az uralkodó rendsze- kodás után kivégzőosztag előtt véresen látogatta a városi színház elő- gezte. Azután fia, Rudolf trónörökös
a mayerlingi vadászkastélyban önadásait is.
A nyári hónapokban a bécsi kultu- gyilkos lett 18 év alatti szeretőjével,
rális élet a császári udvar jelenléte mi- Vecsera Máriával együtt. Erzsébet
att áttevődött Ischlbe. Főleg a zene és császárnő sohasem tudta kiheverni
az operett dominált a legismertebb fia halálát, s ettől kezdve gyászruhát
művészek részvételével, és számos hordott. Akkor kezdődtek utazásai
művészi mestermunka született. Mi- Magyarországra és Görögországba;
vel a város egyúttal virágzó üdülő- előtte azonban sok időt töltött Mahely is volt, a nagyvilági társadalmi deirán, Angliában és Írországban. Feélet is legalább olyan nagy szerepet renc József könyörgő leveleket írt nejátszott, mint a sós és kénes fürdők, ki, hogy „jöjjön haza, Ischlbe”, mert
amelyek az emberiség gyógyítását neki ott van az „otthona”.
Sissi 1898 júliusában látogaígérték a civilizációs ártalmak ellen.
A gyógypark sétánya az elegancia ta- tást tervezett wittelsbachi rolálkahelye volt, szépen ápolt virág- konainál, később az utazás
ágyásai pedig ünnepi hátteret nyúj- Bad Nauheimmen keresztül
tottak a zenekar dallamaihoz. A sza- Svájcba vezetett. A hónap első
lonokban és a kávéházakban ismert két hetét Ischlben töltötte. Júliművészek vitáztak egymással; az est us 15-én utolsó alkalommal
fénypontját pedig a színházi előadá- sétáltak Ferenc Józseffel a
sok jelentették, amelyeket gyakran a parkban, szemmel láthatócsászár és a császári ház tagjai is láto- an mindketten egyetértő
gattak. Itt kevésbé lehetett érezni a és szomorkás hangulatban.
világvége hangulatot, amely Bécsben Ott végződött közös éleaz éleződő politikai és társadalmi el- tük, ahol 45 évvel korábban kezdődött – Ischlben.
lentétek miatt gyorsan terjedt.
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Szeptember 10-én a császárnőt Genfben
Liugi Lucheni, egy 25 éves anarchista leszúrta, egyszerűen azért, mert a gyűlölt
felső osztály prominens tagja volt. Haláláról értesülve a császár – a visszafogottság iskolapéldájaként – megtört hangon
ezt mondta: „Önök nem tudják, mennyire
szerettem ezt az asszonyt”.
1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd
trónörökös Szarajevóban, Bosznia fővárosában politikai összeesküvés áldozata lett. „Az élet semmitől sem kímél
meg” – vélekedett a császár. Kettejük
kapcsolata csak a legszükségesebbre
korlátozódott. Viszonyuk rendkívül
fagyos volt, mivel a trónörökös – aki
már árnyékkabinetet állított fel és kormányprogramja készen a fiókban hevert – mind gyakrabban igyekezett kiterjeszteni befolyását a császárhoz tartozó hatáskörökre, amely őt érthetően
rendkívül felizgatta.
De a császár Ischlben sem tudta sebeit gyógyítani, mert a császári villa a
világ közvéleménye és a mozgalmas
diplomáciai események középpontjába került. A trónörökös és felesége
meggyilkolása után Ferenc József ultimátumot intézett Szerbiához,
amelyet július 23-án nyújtottak át.
Az osztrák feltételekre adott szerb
válasz nem volt kielégítő. Két nappal
később megszakadtak a diplomáciai
kapcsolatok, s július 28-án megkezdődtek a szerb ellenségeskedések az
osztrák dunai flotta ellen TemesKubinnál. Ekkor Ferenc József aláírta a hadiállapotról szóló nyilatkozatot. Aminek – osztrák szándék
szerint – helyi konfliktusnak kellett
volna maradnia, világháborúvá szélesedett, amelybe egyik nagyhatalom a másik után lépett be.
1914. július 28-án aláírta a Népeimhez! szóló felhívást, amelyben megindokolta hadüzenetét, s amelyet másA Sisi elleni merénylet 1898-ban

Ferenc József feleségével és gyermekeivel

nap hoztak nyilvánosságra. 1914-ben
nem ünnepelték meg a császár születésnapját. Július 30-án embertömeg
gyűlt össze az ischli pályaudvaron,
hogy búcsút vegyen a császártól, aki
különvonaton, a fiatal Károly trónörökössel Bécsbe utazott. A számára
annyira kedves Ischlt sohasem látta
viszont.
Utolsó napok

Élete utolsó két évében Ferenc József császár teljesen visszavonult a
schönbrunni kastélyba, ahol tökéletes
testi és szellemi állapotban dolgozott.
De magas korának jelei 1916 őszétől
már intenzívebben jelentkeztek. Krónikus légcsőhurutban szenvedett és súlyos köhögési rohamok gyötörték. A
17 órás munkanapok egyre nehezebbé
váltak számára, amelyeket mindig kötelességtudóan teljesített. Amikor személyi orvosa ápolónőt javasolt ellátására, büszkén utasította vissza: „A három
inasom, akik hűségesen szolgálták az
egészséges császárt, a beteget is ellátják.” A
környezetében lévő személyek hiába
kérték, hogy tartson szünetet munkájában. Végül mégis sikerült rábeszélni
arra, hogy napjában többször foteljében pihenjen egy kicsit, amely korábban elképzelhetetlen volt számára.
November 19-én a kihívott belgyógyász tüdőgyulladást állapított
meg nála, mégis tovább dolgozott.

Másnap ismét hajnali fél négykor
kelt fel, s íróasztalához ment dolgozni. A fáradtságtól és gyengeségtől
többször leesett a feje, de folytatta a
munkát. Állapota két nappal később,
november 21-én már drasztikusan
romlott. Kora reggeltől ismét íróasztalánál ült, de erősen belázasodott,
többször összeesett és egyre gyengébb lett. Orvosai tanácsára inasai
este hatkor ágyba vitték, s ekkor
még megkérte őket, hogy fél négykor ébresszék fel, mert nem készült
el munkájával. Ezek voltak utolsó
szavai. Lassan elveszítette eszméletét, s légzése fokozatosan gyengült.
Halálos ágyát közvetlen hozzátartozói: Mária Valéria lánya és férje, a
trónörökös pár: Károly és Zita, Károly anyja, és testvére, Karl Ludwig
özvegye, valamint a főudvarmester,
adjutánsai, orvosai és inasai állták
körül, amikor 21 óra 05 perckor
meghalt. A halál oka a hivatalos bizonyítvány szerint: tüdő- és mellhártyagyulladás nyomán fellépő
szívgyengeség. Montenuovo főudvarmester telefonon értesítette az állami vezetőket az uralkodó elhunytáról. A schönbrunni gárda értesítette a kastély előtt gyülekező tömeget
a császár haláláról. Mióta az újságok
a császár gyorsan romló egészségi állapotáról tudósítottak, egyre több
ember gyűlt össze rezidenciája előtt.
Kilenc nappal halála után, 1916.
november 30-án került sor Ferenc
ÉLET

József császár temetésére. Az
előkészületek már napokkal korábban megkezdődtek. Első
osztályú temetést kapott, amely
csak megkoronázott császárnak
járt, s amely rendkívüli szervezési feladatokat követelt. Ez volt
az első eset 81 év után, I. Ferenc
császár 1835. évi halála óta,
hogy Bécsben a legmagasabb
rangú, császári temetési ceremóniát tartottak. (Ferenc József
elődje, Ferdinánd császár, aki
1848-ban lemondott javára,
Prágában hunyt el, s végül csak
a kapucinusok kriptájában helyezték el.) Így a bécsiek hosszú
idő után láthattak ismét igazi
császári temetést, amely egyben
az utolsó is volt.
Ferenc József császárt egy
napfényes őszi napon tízezrek
kísérték utolsó útjára. A városban teljes csend uralkodott.
Úgy tűnt, mintha nemcsak a császárt, hanem az egész birodalmat temetnék. Az elegáns, fekete halottas
kocsit a császár koporsójával nyolc
fekete ló húzta a Hofburgból a
Ringstrasse egy részén keresztül a
Stephansdómba, ahol a bécsi hercegérsek a beszentelést elvégezte. Utána
a halottas menet a kapucinusok
kriptájához, a Habsburgok hagyományos temetkezési helyéhez indult. Ezen az utolsó útszakaszon az
új császári pár, Károly és Zita, valamint a négyéves új trónörökös, Ottó – a korábbi protokoll előírásait
megváltoztatva – gyalog követte a
koporsót. A gyászmenet 15 óra 30
perckor érte el a kapucinusok kriptáját. Az ajtóban a főudvarmester
ura bebocsájtását kérte Guardian
pátertől. Miután a kapucinus-barát
átvette a rábízott koporsót, a császári család és a legszűkebb családtagok mögött bezárult a kriptaajtó.
Ferenc József császár megérkezett
utolsó nyughelyére.
Olyan sokáig uralkodott, hogy csak
kevés ember emlékezett azokra az
időkre, amikor nem ő volt a császár.
68 kormányzati év után nem volt
egyetlen aktív tisztviselő vagy katona
sem, aki nem I. Ferenc József alatt
szolgált volna. Két évvel később széthullott a több évszázados Habsburg
Birodalom.
NÉMETH ISTVÁN
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A fájdalomérzetet kiváltó ingerületek a gerincvel n keresztül
érik el az agyat, majd az idegrendszernek a fájdalmat kiváltó
ingerek elkerülésére vonatkozó parancsait is a gerincvel jut-

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

MINIAT R CSILLAGOK
A GERINCVEL BEN
tatja vissza a szervekhez. Mára kiderült, hogy a fájdalom-ingerületek idegi feldolgozásában az idegsejtek mellett a csillag
alakú asztrociták is fontos szerepet játszanak. Antal Miklós, a
Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani
Intézetének egyetemi tanára azt vizsgálja, hogy ezek a nagyon
apró, így speciális vizsgálati módszereket igényl

hogyan vesznek részt a fájdalomérzet kialakulásában.

– Kutatói pályája során végig a gerincvelővel foglalkozott. Miért fontos egy ember életében a gerincvelő?
– Pályám a gerincvelői idegsejtek és
idegsejthálózatok vizsgálatával indult, és bár időközben tettem néhány
kirándulást más területekre is, tudományos tevékenységem a mai napig
a gerincvelő vizsgálatára vonatkozik. Az idegrendszer egyik legfontosabb feladata az, hogy kapcsolatot
tartson a környezetével. Érzékelje a
külvilág felől érkező ingereket, az
ingereket idegi ingerületekké alakítsa át, és ezeknek a szenzoros ingerületeknek a feldolgozását követően
olyan válaszreakciókat dolgozzon
ki, amelyeknek a segítségével a változó külső környezet hatásaival
szemben a szervezet megpróbálja
megőrizni saját belső homeosztázisát,
egyensúlyát. A gerincvelő ezekben a
működésekben kitüntetetten fontos
szerepet játszik: fogadja a külvilág,
illetve a belső zsigereink felől érkező
szomato-viszcerális szenzoros ingerületeket. Az ingerületek központi
idegrendszeri feldolgozása után kialakított „utasításokat” pedig a gerincvelői mozgató idegsejtek, a
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motoneuronok közvetítik a vázizmaink, a zsigereink izmai, illetve mirigyei felé, amelyek engedelmeskedve a
motoneuronok „parancsainak”, kialakítják a válaszreakciókat. Eddigi vizsgálataim a gerincvelőnek a szenzoros
ingerületeket feldolgozó mechanizmusaira, illetve „parancsadó” motoros apparátusára vonatkoztak.
– Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha
hozzáérünk a forró tűzhelyhez, akkor gyorsan elrántjuk az ujjunkat?
– Ez az egyik legegyszerűbb megnyilvánulása annak, amiről eddig
beszéltem. Ráadásul ennek a működésnek a kivitelezését a gerincvelő
önmagában, más agyi területek hozzájárulása nélkül végzi. A forró tűzhelyhez érő ujjunk bőrében levő,
magas hőmérsékletet érzékelő receptorokban keletkező ingerületek a
gerincvelőbe jutnak. A bejövő ingerületeket a gerincvelői neuronhálózatok dolgozzák fel és alakítják ki
azokat az „utasításokat”, ingerületi
mintázatokat is, amelyeket a gerincvelői motoneuronok közvetítenek a megfelelő vázizmokhoz. A
motoneuronok „parancsának engedelmeskedve” a felső végtag megfe-

2016/47

lelő izmai összehúzódnak és az ujjunkat elrántjuk a forró tűzhelytől.
Ezt a gerincvelői működést nevezzük visszahúzási vagy nociceptív
reflexnek. A reflex biológiai jelentősége könnyen érthető: az ember eltávolodik az őt ért káros, belső
homeosztázisának megtartását veszélyeztető ingerektől.
Azt már több mint 100 éve tudjuk,
hogy az idegrendszerben az idegsejtek mellett van egy másik, gliasejtnek
nevezett sejttípus is. Nagyon hosszú
ideig azonban a gliasejteknek nem
tulajdonítottak különösebb szerepet
az idegi működések kialakításában.
Az elmúlt 20-30 évben azonban kiderült, hogy a neuronok közötti
szinaptikus és nem-szinaptikus kommunikációs mechanizmusok mellett
az idegrendszerben létezik számos
olyan jelátviteli mechanizmus is, amelyeknek a segítségével az idegsejtek aktiválni képesek a gliasejteket. Az aktivált gliasejtek pedig kémiai hírvivő
anyagokat, gliotranszmittereket felszabadítva visszahatnak az idegsejtekre és
befolyásolják azok működését. Az ilyen
idegsejt–gliasejt–idegsejt szignalizációs
útvonalaknak egyre nagyobb szere-

pet tulajdonítanak az idegrendszer
számos működésének a kialakításában. Különösen sok adat van arra
vonatkozólag, hogy az érző ingerületeknek a gerincvelői feldolgozásában a gliasejteknek, és elsődlegesen
azok egyik típusának, a nyúlványos,
csillag alakú asztrocitáknak jelentős
szerepük van.
– Mekkorák ezek a sejtek?
– A sejttestük nem sokkal kisebb, mint
az idegsejtek sejttestei. A gerincvelő
szenzoros ingerületfeldolgozást végző
részében, a hátsó szarvban levő
asztrociták sejttestei 10-20 mikrométer
átmérőjűek. A nyúlványaik pedig a
sejttesttől 40-50 mikrométer távolságra
nyúlnak a tér minden irányában. A kisebb idegsejtek nyúlványai sem hoszszabbak ennél. Persze az idegsejtek között vannak olyanok is, amelyek lényegesen hosszabb nyúlványokkal rendelkeznek. A gerincvelői motoneuronok
axonjai, amelyek a gerincvelőben elhelyezkedő sejttesttől a beidegzett izomig
futnak, például a talp izmaihoz, akár
több mint 1 méter hosszúak is lehetnek.
– Miért a gerincvelőben vizsgálják a
fájdalom-feldolgozást?
– Képzeljük el, hogy nagyon intenzív, szöveti sérülést okozó ingerek
hatnak a testünk külső felszínére –
például bőrgyulladást vagy a perifériás idegek sérülését okozó behatások – vagy a belső szerveinkre, utóbbira példa a szívizom oxigénellátásának súlyos mértékű romlása. Az
ingereket a bőrben és a belső szerveinkben elhelyezkedő receptorok idegi ingerületté alakítják, majd a receptoroktól induló idegrostok ezt az
ingerületet a gerincvelő hátsó szarvához vezetik. A befutó ingerületek
aktiválják a gerincvelő hátsó szarvában levő neuronokat és gliasejteket,
amelyek az elsődlegesen fogadott
ingerületet erősíthetik vagy gyengíthetik. Ennek az ingerületeldolgozásnak nevezett folyamatnak a végeredményeképpen az ingerület olyan
mértékben gyengülhet, hogy elhal a
gerincvelőben, nem jut el az agykéregig, és így fájdalomérzet sem fog
kialakulni. Ebben az esetben a gerincvelő más agyi területekkel
együttműködve egy belső fájdalomcsillapító rendszerként működik. A
gerincvelői ingerület feldolgozás
azonban, a hátsó szarv funkcionális

Laboratóriumi patkány a Debreceni
Egyetemen (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Asztrocita

állapotától függően fel is erősítheti a
bejövő ingerületeket. Ezt a felerősített ingerületet a gerincvelő projekciós (vetítő) neuronjai az agykéreg felé
továbbítják, ahol az ingerületek fájdalomérzést váltanak ki. A gerincvelői szenzoros ingerületfeldolgozó
rendszer tehát – annak ellenére, hogy
a fájdalomérzet nem a gerincvelőben
alakul ki – meghatározó fontosságú.
Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy
a gerincvelő „dönti el”, hogy a beérkező szenzoros ingerületekből melyek válthatnak ki fájdalom érzetet és
melyek nem.
– Milyen módszerek állnak az orvostudomány rendelkezésére a fájdalomérzet csillapítására?
– Az előbbieknek megfelelően a fájdalomcsillapításra különböző elvi lehetőségek adódnak. MegakadályozÉLET

hatjuk, hogy a sérülést okozó ingereket az érzékelő receptorok idegi
ingerületté alakítsák. Gyulladásos
eredetű fájdalom esetén így hatnak a gyulladáscsökkentő gyógyszerek. De megakadályozhatjuk
azt is, hogy a receptorokban keletkező ingerületet a perifériás idegrostok elvezessék a gerincvelőhöz. Ilyen
érzéstelenítést használ például a fogorvos foghúzás előtt, de ezen alapszik az epidurális érzéstelenítés is.
Erősíthetjük a gerincvelőben azokat
az ingerületfeldolgozási útvonalakat is, amelyek gyengítik a fogadott ingerületeket. És az is egy lehetőség, hogy csökkenthetjük az
agykéreg és ezzel együtt az egész
agy ingerületi állapotát, hogy az
agykéreg ne legyen képes a hozzá
érkező ingerületekből fájdalomérzetet generálni. Ezért altatják el a betegeket műtétek előtt.
Ezek a lehetőségek jól kidolgozottak akut, rövid idejű fájdalomcsillapításra. Krónikus fájdalmak
csillapítására azonban a jelenlegi
lehetőségeink nagyon korlátozottak. A rendelkezésre álló gyógyszerek nem specifikusan hatnak,
hanem általában az egész agy aktivitását csökkentik. Ráadásul hoszszabb idejű alkalmazásuk esetén
igen nagy a hozzászokás veszélye.
Az én tudományos működésem
arra irányul, hogy a lehető legjobban megismerjük a gerincvelő
hátsó szarvában zajló ingerületfeldolgozási folyamatokat, azokat
a szignalizációs útvonalakat, amelyek révén az idegsejtek és a
gliasejtek gyengíteni tudják a beérkező fájdalomkeltő ingerületeket. Úgy gondolom ugyanis, hogy
ezek a vizsgálatok elvezethetnek
bennünket olyan molekuláris
targetek, célpontok felismeréséhez, amelyek hasznosíthatók lehetnek későbbi gyógyszerfejlesztési projektekben. A gerincvelői
ingerületfeldolgozás befolyásolásán alapuló gyógyszerfejlesztési
projektek eredményeképpen pedig
kifejleszthetők olyan fájdalomcsillapító eljárások, amelyek a krónikus fájdalmat szelektíven csillapítják, de az agy egyéb működéseit
nem befolyásolják.
BAJOMI BÁLINT
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FANTÁZIALÉNYEK A MAGYAR M VÉSZETBEN

GRIFFEKT L
SZIRÉNEKIG
Az öt földrész számtalan kultúrája több ezer, fantázia
szülte lényt ismer. Ezek közül Magyarországon mintegy
tizenöt képzelt lényt tart számon a m vészet- és kultúrtörténeti kutatás. De vajon tudjuk-e még, mi a különbség a Behemót, a Cerberus és a Leviatán vagy a faun
és a szatír között? Vajon melyik veszélyesebb: a

Szfinx,

szfinx vagy a szirén?

Hédervár

A

halálos pillantású baziliszkusz a kígyók királya, a halál, az ördög és a bűn megtestesítője. Gyakran ábrázoltak a középkori szobrászatban két baziliszkuszt fa két oldalán, egymással
szemben állva. A tükörbe néző baziliszkusz pedig a hűtlenséget szimbolizálja a reneszánsz és barokk emblémákon.
Cerberus háromfejű kutya, az alvilág kapujának őrzője. A görög mitológiában Herkules tizenkét próbájának egyike a Cerberus legyőzése. Az
antik történet több XVIII. századi
kastély dekorációjában megjelenik,
így Ráday Gedeon péceli kastélyának nagy könyvtártermében és
Bruckenthal Sámuel nagyszebeni palotájának Herkules-termében.
A Jób könyvében leírt Behemót elefánt- vagy rinocérosztestű állat, a pokol, az alvilág megszemélyesítője. Az
Utolsó ítélet ábrázolásain a Behemót
kitátott szája a poklot jelképezi a középkori és barokk freskókon. Református templomok XVIII. századi
festett kazettás mennyezetének nem
túl gyakori eleme ez a fantázialény.
Behemótot gyakran azonosítják
azonban a hippocampusszal is. Művészi megjelenítésein ló előtagból és
spirálisan visszacsavarodó halfarokból áll, s előfordul kiegészítése szárnyakkal. A hippocampus megjelenik a Volga és a Káma találkozásánál fekvő Bolsije Tigani-i temetőből
előkerült szíjvégen is az Urál vidéki
Herkules kusnarenkovói kultúrában
(VI–VIII. század).
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A lernai Hydra egy sokfejű vízi kígyószörny, megölése ugyancsak
Herkules tizenkét feladatának egyike. A XV–XVIII. századi magyarországi művészetben többféle jelentést hordozott. A Mátyás király visegrádi palotájában vörösmárványból
faragott Hercules-kúton a lernai
Hydrával küzdő Herkules, Mátyás
király III. Frigyes elleni küzdelmeire
és Bécs 1485-ös elfoglalására utal. A
hétfejű Hydra ugyancsak Ausztriát
jelképezi Daniel Warou II. Rákóczi
Ferencnek erdélyi fejedelmi beiktatására készült érmén. A Hydrával
küzdő Herkules a szabadságért harcoló Magyarországot szimbolizálja.
Daniel Wolff erdélyi szász evangélikus lelkész Rákóczi-szabadságharccal foglalkozó, Hydra Transylvanica
(1708) című császárpárti művének
egyik illusztrációján ez az allegória
megfordul: Herkules a német császár és a császári seregek, Hidra pedig a Rákóczi-szabadságharc felkelőinek szimbóluma Erdélyben.
A Leviatán félelmetes tengeri lény,
az ószövetségi Behemót párja. A pokol négy démonának egyikeként a
Krisztus alászállása a pokolra és az
Utolsó ítélet jeleneteinek szereplője.
A faun félig ember, félig kecske
alakú mitológiai lény, az erdő és állati lelkek megnyilvánulása, amelyek
segítik vagy gátolják az emberek járását. Gyakran kapcsolatba hozható
a szatírral a görög mitológiában. A
faun és a szatír eredetileg egészen
különböző lény: a faun félig ember,
félig kecske, a szatír viszont zömök,
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Cerberus, Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum

Hippocampus, Pécs, székesegyház,
Corpus Christi-kápolna,
a Szathmáry-tabernákulum részlete

szőrös, csúnya törpe, ló- vagy szamárfülekkel és -farokkal. A szatírok
jobban kedvelik a nőket, mint a faunok, továbbá a faunok meglehetősen
ostobák, míg a szatíroknak több tudása van. Míg a szatír előfordul keresztény legendákban – például Remete Szent Antalt többek között sza-

Szirén, Ormánság, református
templom kazettás mennyezetének
részlete

tír kísérti meg –, a faun
alakja a XIX. század második felében kerül ismét előtérbe: az érzékeny, érzelmes, gyengéd és tiszta, ám
mások szemében mégis félelmetes, mert szabad és
ösztönös lényt, a művészt
látták benne.
A félig sas, félig oroszlán
griff Krisztus feltámadásának és mennybemenetelének
szimbóluma, gyakran ábrázolták a középkori templomokban, majd a református

Griff a nagyszentmiklósi kincs 2. számú
korsóján, Bécs, Kunsthistorisches Museum

Leviatán, Kreuzenstein, vár

templomok XVIII. századi festett kazettás mennyezetén. A Krisztus keresztfáját jelképező életfa két oldalán
álló egy-egy griff ugyancsak gyakori
a magyarországi plasztikában. Az
őzet vagy szarvast elkapó griff küzdelmi jelenete az uralkodói hatalom
kifejeződése. Ábrázolták például a
nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsóján és 21. számú tálkáján (VII–

VIII. század), valamint II. Ottó német-római császár és Theophanu bizánci hercegnő 972-ben kelt házasságlevelének aláfestésén. A kentaur
és a griff küzdelmét a Jó és a Rossz
harcaként értelmezik a kutatók.
Griffpár őriz sok kaput, két griff és
egy oroszlán húzza Weber János
eperjesi főbíró (1612–1684) diadalszekerét Christian Hermann Roth
von Rothenfels metszetén (1665). A
mitológikus eredetű griffnek a
XVII. században sajátos, szimbolikus jelentése volt: a griff a természetfeletti erőt és a különleges képességeket szimbolizálta.
A hárpia madártestű, emberi, azon
belül is női arcú lény: a bűn, a csábítás szimbóluma. A görög és római
mitológiában ellopják áldozataik élelmét, és a gonosztevőket az
Erinnüszökhöz, a bosszúállás istennőihez hurcolják. A középkori művészet nem ismerte a hárpiákat, viszont
a reneszánszban ismét megjelentek,
például Lázói János (1448–1523)
telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok gyulafehérvári kápolnájának
(1512) kapuján találkozunk velük.
A szfinx macskatestű, emberfejű
fantázialény, amely próbatétel elé állítja Oidipuszt. A szfinxet a hárpiához hasonlóan a reneszánsz újra felfedezte magának. Ülő szfinxszobor
töredéke került elő a budai vár ásatásakor, feltehetőleg párdarabjával nagyobb szobrászati építményhez kapcsolódott. A hédervári kastély kapujának két oldalán álló szárnyas szfinxek a tulajdonos, gróf Viczay Mihály
(1756–1831) amatőr archeológus és
numizmata antikvitás iránti érdeklődésére utalnak.
Ikonográfiai kontextustól függően
a szfinx éppúgy lehet a bölcsesség,
mint a tudatlanság megtestesítője. A
szfinx az embléma-irodalomban
(például Alciatus) a tudatlanság (Ignorantia) jelképe, ebben az
értelmezésben szerepel Kazinczy
Ferenc Poétai epistola Vitkovich Mihályhoz című művének címlapján
(Széphalom, 1811) ,,a’ Bolondság
kezéből kicsavart buzogánnyal” is.
Lotz Károlynak A Tudomány allegóriáját, a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében ábrázoló freskóján (1890)
a tudományt megszemélyesítő nőalak
az ihletet szimbolizáló szfinx szemébe
néz. A szfinx jelentősen átértelmezőÉLET

Hárpia, Gyulafehérvár, székesegyház, Lázói
János kápolnája
(A SZERZ

FELVÉTELEI)

dött a XIX. században: az oroszlántestű asszony a másik nem megsemmisítésére törekvő nő jelképévé vált.
A férfi nem tud ellenállni a csábításnak, áldozatul esik. A szfinx önmagában is gyakori téma volt, mint a
„végzet asszonya”, a szerelmi halál
okozója.
A női felsőtestű és halfarkú szirén a
csábítás, a bűn jelképe. Nem összetévesztendő az ugyancsak félig ember,
félig haltestű lényekkel, a jóindulatú
sellőkkel, akik az antik nimfák leszármazottai. Szimbolikus jelentéstartalmának eredetét a kutatás részben a görög mondakörből, részben a
keleti vallások mitológiai elképzeléseiből (például termékenységi istennő)
vezeti le. A középkori ikonográfiában meglehetősen összetett a szirén
ábrázolása: a birtokvágyat, a kevélységet és leggyakrabban a bujaságot
jelképezi. A pécsi XI. századi székesegyház faragvány-együttesének ikonográfiai viszonylatában a kígyó és a
kentaur motívumköréhez kapcsolódik. Jelentősen megváltozott a szirén
jelentése a XVII. században: a hárfázó
szirén a költészet ideáját, a poézisben és
a zenében megtestesülő összhangot
szimbolizálta. Legismertebb példája
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című
eposzának címlapja, amelyen a hajóban ülő Zrínyit két szirén kíséri.
TÜSKÉS ANNA
(Következik: Sárkányok, egyszarvúk és
kimérák)
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N A D L E R H E R B E R T A Z Á L L AT K E R T É L É N

EGY KINEVEZÉS
ÚTVESZT I
A belügyminiszter, Keresztes-Fisher Ferenc 1932. február 3-án
kelt leiratában törvényesnek min sítette Nadler Herbert kinevezését a Székesf városi Állat- és Növénykert igazgatói székébe.
Ezzel a döntéssel egy több mint 12 éve húzódó vitának vetett
véget, amely az idén 150 éves városligeti intézmény vezetésével
kapcsolatban folyt.

A

z állatkert korábbi igazgatóját, Lendl Adolfot állásából
1919 augusztusában függesztették fel a „proletár-diktatura alatt
tanúsított magatartása miatt”. Az
egykori igazgató az ellene felhozott
vádakat visszautasította és mindent
megpróbált becsülete és állása visszaszerzésére, de erőfeszítései hasztalanok maradtak. Lendl helyettesítésével
Hilbert Rezső számtanácsost bízták
meg, aki mint aligazgató működtette
az intézményt.
Kittenberger Kálmán is
elvállalta volna

A felfüggesztési ügy egészen 1926-ig
húzódott, csak végleges lezárulása után
nyílt meg a lehetőség, hogy a főváros
vezetése meghirdesse az igazgatói
székre a pályázatot. Hamarosan kiderült, hogy a hét éve üresen lévő pozícióért komoly harcok indultak meg a
háttérben: kilencen pályáztak az állatkerti igazgatói állásra. Többségében
doktori címmel rendelkező, képzett és
Még bögötei f vadászként
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elismert szakemberek jelentkeztek a
pozícióra. A tanács előzetesen kikérte
az állatkertért felelős városgazdasági
ügyosztályt vezető tanácsnok, Berczel
Jenő véleményét az állás betöltésével
kapcsolatban. Az ügyosztályvezető tanácsnok azonban a pályázók közül
senkit sem talált alkalmasnak a pozíció
betöltésére. Amellett érvelt, hogy az
állat- és növénykert vezetéséhez nem
elég a biológiai szaktudás, hanem vezetői és kereskedelmi érzékkel is kell
rendelkeznie az alkalmas jelöltnek, fegyelmezni kell a nagyszámú személyzetet, valamint hatékonyan kell képviselni az intézményhez kapcsolódó üzleti érdekeket. Az 1927. január 31-én
Sipőcz Jenő polgármester elnöklete
alatt összeülő 14 tagú tanács, Berczel
tanácsnok érveinek elfogadásával egyhangúan határozott, és az igazgatói
pozícióról a döntést függőben hagyta.
A városgazdasági ügyosztály vezetését
néhány hónap múlva átvevő Édes Endre
követte elődje koncepcióját az állatkerti
igazgató kiválasztása tekintetében. A záporozó kritikák ellenére türelmesen várta, hogy jelentkezzen a megfelelő gyakorlati szakember. Mivel a tanács elhatározásának okairól nem tájékoztatta a
nyilvánosságot, az igazgatói szék körüli
viták és találgatások tovább folytak. Időközben két újabb név is felmerült a városligeti intézmény vezetésével kapcsolatban: mind Raitsits Emil állatorvos,
mind Kittenberger Kálmán, a híres Afrika-vadász is szívesen elvállalta volna a
megtisztelő pozíciót.
Nadler Herbert 1928. június 1-jén
nyújtotta be pályázatát az állat- és növénykerti igazgatói állásra. A budapesti
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születésű, gimnáziumi érettségivel rendelkező vadászati szakíró 20 évesen
került gróf Batthyány Ervin 4000
holdas bögötei birtokára mint uradalmi ellenőr. Hamarosan előlépve már
jószágigazgatóként irányította a gazdaság működését. Az itt töltött 13 év
alatt autodidakta módon képezte ki
magát erdészeti, mezőgazdasági, állattenyésztési, vadászati és zoológiai
szakemberré. Önéletrajza beküldésekor már négy éve ügyvezető alelnöke
volt a Nemzeti Vadászati Védegyletnek, valamint szervezője volt a földművelésügyi minisztérium nagysikerű vadászati kiállításainak. Mindezek
mellett magas szinten tudott angolul
és németül. Pályázatából egyértelműen kiderült, hogy a jelölt mindenekelőtt gyakorlati ember, aki vezetői képességeknek sem áll hiányában, egyedül az előírásban szereplő
főiskolai végzettséget nem tudta felmutatni.
Magabiztos ajánlkozás

Hilbert Rezső év végi nyugdíjba vonulásának híre ismét ráirányította a
figyelmet az állatkert igazgatásának kérdésére. Édes Endre az események hatására rászánta magát,
hogy az állat- és növénykerti igazgatói állás betöltését kérje a polgármestertől. A híreket minden bizonnyal Nadler Herbert is figyelte.
1929. június 3-án ismét írásban folyamodott Sipőcz Jenőhöz, melyben
biztosította a polgármestert, hogy
nemcsak tisztában van a feladat fontosságával, hanem el is tudja azt látni: „Érzem magamban a hivatottságot,

Az eml sosztály dolgozói 1931-ben

Az állatkerti tó melletti sétány bástyaszer kialakítása is
az igazgató nevéhez f z dik

DÖNTÉSHOZÓK ÉS ELVÁRÁSOK
Az állat- és növénykertet vezet személyr l az intézmény szervezési szabályrendelete értelmében Budapest Székesf város Tanácsa döntött, amennyiben az állást pályázat alapján választással,
vagy meghívással töltötték be. Az érvényben lév szabályrendelet
azonban egy fontos kivételt is tartalmazott. Abban az esetben, ha
a vezet i széket szerz dtetéssel töltötték be, akkor szükség volt a
f város választott vezetésének, a Székesf városi Törvényhatósági
Bizottságnak a jóváhagyására is. A szabályrendelet el írása szerint az igazgatótól meg kellett követelni a f iskolai oklevelet, a
szakirodalmi m ködést, két idegen nyelv ismeretét s a gyakorlati
szakképzettséget. Amennyiben alkalmazták az állatkert vezetésére jelentkez személyt, a szerz désben szerepl követelmények
és el írások vonatkoztak az új igazgatóra.

a rátermettséget arra, hogy a budapesti
Állat- és növénykertnek vezetője, igazgatója legyek és jó lelkiismerettel, meggyőződéssel ígérem méltóságodnak, hogy
megbízatásom esetén, minden tudásommal egész erőmmel, lankadatlan szorgalommal és odaadással azon leszek, hogy

A Nadler-kerítés alkalmazásával elkerülhet vé vált
a fogságban tartott szarvasbikák agancsának levágása

szülővárosomnak ezt a kultúrintézményét nemcsak hogy vezessem, hanem
felvirágoztassam, sőt színvonalát állandóan emeljem.”
Az egykori jószágigazgató jól időzített és magabiztos ajánlkozása hatására Sipőcz Jenő és Édes Endre ta-

A második világháborúban szinte teljesen elpusztult a városligeti intézmény.
A romeltakarításból Nadler is kivette a részét.

ÉLET

nácskozott az igazgatói szék kérdéséről és választásuk Nadler Herbertre
esett. A tanácsi ügyek nem minden
esetben kerültek a tanácsülés elé,
amennyiben az ügyosztályvezető és a
polgármester egyetértett, nem volt
szükséges a testületi döntés. Nadler
kinevezésének esetében is így jártak
el, megbízása Sipőcz Jenő 1929. évi
88.816/I. számú rendeletével történt.
A polgármester azonban nem akart
egyből elköteleződni az új igazgató
mellett, így csak ideiglenesen nevezte
ki Nadlert az állatkert vezetésére.
Ekkorra már a sajtónak is kiszivárgott a kiválasztott neve, s ez azonnal
megosztotta a közvéleményt, sorra
jelentek meg a döntést üdvözlő és az
azt kritizáló cikkek egyaránt. Különösen hevesen támadták Nadler kinevezését az állat- és növénykerti bizottság tagjai (a bizottság a közgyűlés 13 tagjából állt), akik Raitsits
Emilt látták volna szívesen az igazgatói székben.
ÉS
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Véglegesít lépések

Az új igazgató semmi jelét nem mutatta, hogy feladatát átmenetinek gondolná, ezért időt szánt az alapos helyzetfelmérésre, és csak ezután kívánta tájékoztatni a közönséget terveiről, programjáról. Édes Endre tanácsnok sem
ideiglenes megoldásban gondolkodott,
és már 1929. december 27-én előterjesztést tett Sipőcz Jenő polgármesternek
Nadler Herbert véglegesítésére, kifejtve elégedettségét az új intézményvezető eddigi tevékenységéről.
A városgazdasági ügyosztály vezetője javasolta, hogy az állatkerti szabályrendeletben szereplő kivétel lehetőségét felhasználva, az ideiglenes igazgatót szerződéssel alkalmazzák. Erre
azért volt szükség, hogy az előírt főiskolai diploma hiányát törvényesen át
tudják hidalni. A javaslatot az illetékesek felkarolták, így megkezdődött
Nadler véglegesítésének előkészítése.
Miközben az érintett ügyosztályok a
szerződés részletein munkálkodtak, az
állat- és növénykerti bizottság és az új
igazgató közötti ellentétek a nyilvánosság elé kerültek. Nadler Herbert időközben összeállította programját és
megkezdte annak megvalósítását. Az
állatkerti bizottságot azonban nem tájékoztatta terveiről, s tagjai számonkérték
ezt, valamint hogy tudtuk nélkül már
több fontos változtatást is végrehajtott.
Hamarosan az új igazgató fizetése is vitatéma lett. Ugyanis kiderült, hogy az
ideiglenes állatkerti igazgató 10 évre
szóló véglegesítő szerződésének tervezetét rövidesen a közgyűlés elé terjesztik. Annak ellenére, hogy a szerződés
teljes mértékben készen állt az elfogadásra, a közgyűlés tárgysorozatából
mégis kikerült a törvényhatósági bizottság tagjainak kifogásai miatt.
A csaknem hatvanéves fővárosi törvény átfogó reformjára 1930-ban került
sor, ez pedig több szempontból is érintette Nadler Herbert véglegesítésének tervét. Egyfelől jelentős késedelmet szenvedett az ügy, másfelől a májusban életbelépő Budapest közigazgatásáról szóló
XVIII. törvénycikk felszámolta a rendkívül elszaporodott bizottságok nagy részét, így az állat- és növénykerti bizottságot sem hívták többet össze. Mindezek
mellett megszüntették a tanácsot is, és
helyébe törvényhatósági tanács néven új
testület lépett. Létrejöttével a törvényhatósági bizottság hatásköréből kikerült a
konkrét ügyek intézése, így a közgyűlés
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jelentősége a későbbiekben nagymértékben csökkent. Ez alapvető változást
jelentett az ideiglenes állatkerti igazgató esetében is, mivel a szerződéssel való
alkalmazásról már nem a közgyűlés,
hanem a kisebb létszámú, 30 fős törvényhatósági tanács döntött.
Miközben heves viták között a fővárosi törvény reformja lezajlott, Nadler
Herbert nem törődött azzal, hogy állását

Az eddig is nehézkesen haladó igazgatói szék betöltése azonban még mindig
nem zárult le, mivel az egyik vesztes pályázó jogi úton támadta meg a döntést.
Hiába utasította el a polgármester Méhes
Gyula fellebbezését, a neves egyetemi
magántanár jogorvoslatért mégis a belügyminiszterhez fordult, amely során
kérvényezte Nadler Herbert szerződésének megsemmisítését. Azonban a belügyminiszter a fellebbezést – jogszabálysértés hiányában – szintén elutasította. A
bonyolult és időigényes jogi procedúra
végén a felettes hatóság az eredeti kiindulópontot állapította meg. Nadler Herbertet az érvényben lévő törvényeknek
megfelelően szerződtették.
Nemzetközi sikerek

Mellszobra az állatkertben
(KÉPEK FORRÁSA: F VÁROSI ÁLLAT- ÉS
NÖVÉNYKERT ARCHÍVUMA)

egyelőre nem véglegesítették, programját lépésről lépésre elkezdte megvalósítani. A takarékossági intézkedéseket életbe léptette, növelte az állatkert népszerűségét, új kifutókat építtetett, a meglévőket átalakította,
valamint új állatokat szerzett be.
A törvényhatósági tanács 1931. június
11-én ült össze, hogy döntsön az állatkerti igazgató véglegesítéséről. Sipőcz Jenő
előterjesztésében kifejtette, hogy az igazgató eddigi munkájával teljes mértékben
meg van elégedve, tevékenysége az állatés növénykert számára előnyös. Az állatkerti szabályrendelet, valamint az új fővárosi törvény vonatkozó paragrafusaira
hivatkozva szorgalmazta Nadler véglegesítését. Emlékeztette a testület tagjait,
hogy egy különleges képességeket
igénylő állásról van szó, ezért javasolja,
hogy a hiányzó főiskolai képesítés ellenére is alkalmazzák. A törvényhatósági tanács jóváhagyta Nadler szerződtetésének feltételeit, így a polgármester felszólításának eleget téve, az egykori jószágigazgató aláírta a dokumentumokat.
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Nadler kinevezésének esete példa arra,
hogy a főváros tapasztalt, valamint a politikai szempontok fölé emelkedni képes
szakapparátusa alkalmas volt, hogy
megfelelő személyt válasszon egy nehézségekkel küzdő intézmény rendbetételére. A polgármester tanácsnokaira hallgatva nemcsak olyan személyt ültetett az
intézmény élére, aki el tudta látni az
igazgatói feladatokat, hanem olyat, aki
nemzetközi szinten is képviselni tudta a
magyar zoológiai kultúrát. Az új, széles
látókörű, világlátott és művelt intézményvezető alkalmas volt erre a feladatra. Ennek bizonyítéka, hogy tudományos munkássága elismeréseként beválasztották az 1935-ben alakult Állatkerti
Igazgatók Nemzetközi Szövetségébe.
Az igazgató Édes Endre és Sipőcz Jenő bizalmát többszörösen meghálálta.
A gazdasági világválság idején takarékosan és stabilan tartotta az állatkertet,
és amint javult a pénzügyi helyzet,
minden lehetőséget megragadott az intézmény fejlesztésére. Szigorú gazdálkodással és eredményes állatcserékkel
folyamatosan növelni tudta a kert állatállományát, látnivalóit. Az állatkertet
szívós és kreatív munkával felvirágoztatta, nemzetközi színvonalra emelte.
Nadler Herbert szobra megtalálható a
Fővárosi Állat- és Növénykert főkapujától induló sétányon, ahol az intézmény
legmeghatározóbb vezetőinek állítottak emléket. Személye bizonyítja, hogy
az állatkert egy sokszínű, különleges intézmény, amely vezetőitől nemcsak
egyedi képességeket, hanem találékonyságot, kreativitást és egy életre
szóló elkötelezettséget követel.
MAUTNER ZOLTÁN

JELEN ÉS JÖV

AZ EML

RÁK-GYÓGYÍTÁSBAN

KORSZER PATOLÓGIA
A modern patológiai módszerek legin-

kább a daganatos betegségek diagnosztikájában terjedtek el, és nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkra jelent sen javultak például az eml daganatos betegek gyógyulási esélyei.

A

patológia szó hallatán az emberek többségének kizárólag a boncolás jut eszébe, és nem is gondolnák, hogy az
a mindennapi aktív betegellátás szerves részét képezi.
Sőt talán meglepő lehet, hogy amikor panaszainkkal orvoshoz
fordulunk, és a tünetek alapján mintavételre kerül sor, valószínűleg egy patológus fogja megerősíteni, illetve megállapítani a
pontos diagnózist. A patológia nem más, mint a betegségek
természetének tudománya, konkrétabban a kóros sejt- és szövetműködéssel foglalkozó diszciplína. Egyik ága a kórbonctan
(boncolás), mely különös jelentőséggel bírt a XVIII. és XIX.
században a klinikai tünetek és a betegségek lefolyásának öszszeegyeztetésében, a pontos halálokok megállapításában.
Napjainkban a kórbonctan feladatköre leginkább az orvosi
tevékenység minőségellenőrzésére és a klinikailag tisztázatlan
kórlefolyások végső elemzésére szorítkozik. A XX. században
megjelent a sebészi patológia, mikor a patológusok a sebészek
által eltávolított szövetek mikroszkópos elemzésével állapítják
meg a diagnózist. A XXI. században is ez a „klasszikus” diagnosztikus patológia adja a betegségek pontos kórisméjének
alapját. Emellett azonban megjelent a molekuláris patológia,
amely az eltávolított sejtekből és/vagy szövetekből, bizonyos
gének és fehérjék kvalitatív és kvantitatív meghatározásával
prognosztikai (a betegség lefolyásának és kimenetelének becslésével kapcsolatos) és prediktív (a betegség kezelésének, illetve
egy adott kezelés hatékonyságának meghatározására vonatkozó) információkkal egészíti ki a diagnózist.
Klasszikus diagnózis és modern terápia

A képalkotó eljárásokkal felfedezett emlőelváltozás pontos diagnózisát szövettani mintavétellel kell megerősíteni. Ez történhet vékonytű biopsziás mintavétellel (FNAB), amely során sejteket szívnak ki az elváltozásból, illetve vastagtű biopsziával
(core biopszia), amellyel 2 mm vastag szövethengereket távolítanak el, így az elváltozás szöveti struktúráját is vizsgálni lehet.
Amennyiben a biopszia rosszindulatú daganatot igazol, továbbá a beteg állapota és a radiológiai vizsgálatok lehetővé teszik,
akkor műtétre kerül sor a tumor eltávolítása végett. Az eltávolított daganat a patológiai osztályra kerül, ahol első lépésben
makroszkópos vizsgálat történik („indítás”): megmérik a tumor nagyságát, orientálják a környező anatómiai képletekhez
képest, majd formalin segítségével konzerválják („fixálás”). A
tumor reprezentatív részeiből szövetmintákat vágnak ki, és
azokat műanyag kazettákba helyezik („blokk”), majd ezeket
paraffinba ágyazzák.

Lemetszés.
A paraffinba ágyazott
blokkokból mikrotóm
segítségével 2-5 µm
vastagságú metszeteket
készítenek
(ÁCS BALÁZS FELVÉTELE)

Rosszindulatú eml daganat
mikroszkópos képe 10-szeres
nagyításban
(ÁCS BALÁZS FELVÉTELE)

Amennyiben a sebészi preparátum nyirokcsomókat is tartalmaz, azokkal is hasonló módon járnak el. A formalinnal fixált,
paraffinba ágyazott blokkokból mikrotóm segítségével 2-5 µm
vastagságú metszeteket készítenek, amelyeket üveglemezekre
visznek fel. A metszeteket a szövettani vizsgálatnak megfelelően
megfestik, hogy láthatóvá tegyék a vizsgálni kívánt szöveti
struktúrákat. A metszetek mikroszkópos vizsgálatakor a patológusnak nyilatkoznia kell az emlőtumor típusáról, a daganatsejtek morfológiájáról (polimorf vagy monomorf), az emlőtumor
pontos méretéről, az osztódások számáról, a sebészi kimetszés
széleinek és a nyirokcsomók esetleges tumoros érintettségéről.
Ezekből az információkból adható meg az emlőrák TNMbeosztása (T= tumor méret, N= nyirokcsomók státusza, M= áttétek) és így a stádiuma, amelyek alapján egy onkológusból, sebészből, radiológusból, sugárterapeutából és patológusból álló
csoport a beteggel együtt kezelési tervet készít.
Az előbbiekben leírt diagnosztikus kritériumok napjainkban is az emlőrák diagnózisának nélkülözhetetlen részei. A
morfológiai, szövettani vizsgálat mellett szintén a patológuÉLET
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Ösztrogénreceptor-pozitív
eml rák mikroszkópos képe.
Az ösztrogénreceptor a daganatsejtek magjában fejez dik
ki, amit a barna színváltozás
jelez (200-szoros nagyítás).
(ÁCS BALÁZS FELVÉTELE)

HER2-pozitív eml rák mikroszkópos képe. A
HER2 a tumorsejtek membránján fejez dik ki,
amit a barna színváltozás jelez (200-szoros nagyítás).
(ÁCS BALÁZS FELVÉTELE)

sok végzik az emlőrák prognosztikus
és prediktív markereinek vizsgálatát, amelyek nem csupán a daganat típusát és alapvető kezelését
határozzák meg, hanem a tumor biológiai viselkedésére is
következtetni engednek.
Emlőrák esetében három molekula – az ösztrogén és a
progeszteron receptor (hormon receptorok, HR) és a humán epidermális növekedési faktor 2 receptor (HER2) –
meghatározását végzik rutinszerűen a tumorsejteken. Első lépésben a molekulák meghatározására immun-hisztokémiai reakciót használnak. Az immun-hisztokémiai
„festés” az antigén–antitest reakción alapul: a vizsgált fehérjék (antigén) elleni specifikus antitesteket tesznek a
metszetre, amelyek bekötődnek az antigénhez, majd
olyan kémiai reakciót váltanak ki, amely színváltozással
jelzi a bekötődött antitesteket, így az emberi szem számára is láthatóvá téve a keresett molekulák helyét a sejten. A
HER2 esetében előfordulhat, hogy az immun-hisztokémiai reakció nem ad egyértelmű eredményt a kifejeződés
mértékét illetően. Ebben az esetben fluoreszcens in situ
hibridizációval (FISH) a HER2-gének számát vizsgáljuk
a daganatsejtekben. A FISH-vizsgálat során festékmolekulákkal jelzett rövid DNS-szakaszt (oligoprimert) juttatunk a daganatsejtekbe, amelyek komplementerek a
HER2-gén DNS-szekvenciájával. Előkezeléssel kettéválasztjuk a daganatsejt DNS-láncát, így az oligoprimer bekötődik (hibridizáció) a HER2-génhez a bázispárosodás
szabálya szerint. A reakció során a bekötődött DNS-szakaszok színváltozással jelzik a HER2 jelenlétét, amelyből
ha elég sok található a tumor sejtekben, génamplifikációról
beszélünk, ez utóbbi a HER2 túlzott sejtfelszíni kifejeződését vonja maga után.
Klinikai szempontból négy csoportba különítjük el a rosszindulatú emlődaganatokat az iménti molekulák kifejeződése
alapján: 1. HR-pozitív, HER2-negatív; 2. HR-pozitív,
HER2-pozitív; 3. HR-negatív, HER2-pozitív; 4. tripla negatív (TNBC=HR-negatív és HER2-negatív). Az előbbi
molekulák klinikai jelentősége az, hogy az azokat kifejező
emlődaganatok esetében célzott kezelések állnak rendelkezésünkre. Az 1-es és 2-es (HR-pozitív) csoportok esetében
anti-ösztrogénekkel, míg a 2-es és 3-as csoportba tartozó betegeknél HER2-ellenes antitestekkel képesek vagyunk gátolni a tumorsejteket, mi több, célzott sejtpusztító hatást kifejteni. A tumor biológiai viselkedését tekintve a HR-negatív és a HER2-pozitív alcsoportjának volt legrosszabb a
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prognózisa, azonban a célzott HER2-ellenes terápiák segítségével sikerült áttörést elérni az e típusú emlőrákban szenvedő betegek kezelésében.
Digitális technika – gyorsabb kórisme

Egy felfedezett emlőrák molekuláris alcsoportba sorolásához, az egyes molekulák kifejeződésének dichotómizált
(pozitív vagy negatív) meghatározására van szükség. Számos tényező nehezíti ezt a meghatározást. Az egyik ilyen a
tumorheterogenitás: nem minden tumorsejt fejezi ki ugyanazt a molekulát, vagy ha kifejezi, nem ugyanakkora mértékben. Tehát a patológusnak sokszor nehéz dolga van, amikor az egész tumorról kell nyilatkoznia egy adott marker
kifejeződését tekintve. Az értékelés szemi-kvantitatív módon, azaz szabad szemmel történik, 1000 daganatsejtet leszámolva a tumor több részén. Ez az értékelés nagyon időigényes, emellett képzett és gyakorlott szemet kíván, továbbá monotonitása miatt nagy a hibázás lehetősége. Ebben
nyújthat segítséget a digitális patológia, és jelenleg is világszerte folynak kutatások a prognosztikus és prediktív molekulák automatizált, szoftveres értékelésének fejlesztésére.
Első lépésben a metszetet digitalizáljuk egy speciális szkenner
segítségével. Majd a digitális metszeten szoftveres képanalízis
segítségével meghatározzuk egy adott molekulára nézve a pozitív tumorsejtek arányát. Ma már számos olyan szoftver elérhető, amelyek bonyolult algoritmusokat használva képesek az
előre kijelölt példamintázatok alapján elkülöníteni a szöveti
struktúrákat és bennük külön-külön megadni a pozitív sejtek
számát. Ennek az értékelésnek a legnagyobb előnye a gyorsasága mellett, hogy reprodukálható eredményt ad.
A digitális patológia a diagnózishoz szükséges időt is lerövidítheti. Gyakran találkoznak a patológusok olyan kérdéses esetekkel, amikor a tumor rosszindulatúságát nem lehet egyértelműen megállapítani. Ilyenkor konzíliumra kerül sor, ami
gyakran intézetek között történik. Mostanáig erre hetekre volt
szükség, azonban ma már a napi rutinban használnak olyan
biztonságos internetes rendszereket, melyekkel akár távoli helyekről véleményezheti felkért orvos a szövettani metszeteket,
miközben élő konzíliumon beszélik meg az adott esetet, akár
néhány órán belül. Ezzel értékes időt nyerhetünk.
Molekuláris vizsgálatok

Az ezredfordulón, a különböző genetikai vizsgálatok rohamos fejlődésével a prognosztikai és prediktív markerek
utáni kutatások új fordulatot vettek. Számos olyan gén-

alapú, molekuláris patológiai módszert dolgoztak ki,
amelyeken a legújabb prognosztikai módszerek alapulnak. Sőt e módszerek segítségével alkották meg az emlőrák itt ismertetett molekuláris alcsoportjait is, ami a tumorok génexpressziós (gén kifejeződéses) profilján alapul.
Az egyik ilyen módszer a valós idejú polimeráz láncreakció (RT-PCR). Ennek lényege, hogy a keresendő
nukleinsavszakaszt mesterségesen felsokszorozzuk,
eközben pedig egy beépített detektoron keresztül képesek vagyunk követni a dúsítási folyamatot. Ezáltal
az egyes gének kifejeződésének kvantitatív mivoltáról
is tájékoztatást kaphatunk. Ezen a módszeren alapul az
Oncotype DX prognosztikai teszt, amely az emlődaganat genetikai profilja alapján becsüli meg a betegség
5 éven belüli kiújulásának rizikóját. Az eljárás 21 gén
expressziós mértékét vizsgálja paraffinba ágyazott patológiai mintából, és bonyolult matematikai képlet
alapján határozza meg a kiújulás valószínűségét.
Egy másik módszer a DNS-chip, amely a hibridizációs eljárások nagyléptékű változata. A DNS-chip egy adott mintában lévő több ezer nukleinsav expresszióját képes lemérni,
egymással párhuzamosan. Sőt a módszer lehetővé teszi,
hogy az egyes gének közötti kölcsönhatási hálózatokat is tanulmányozzuk. Ezt a technikát alkalmazza a Mammaprint
prognosztikai teszt, amely 70 gén kifejeződése alapján állapítja meg a kiújulás rizikóját. E tesztek prognosztikai értékét számos vizsgálat igazolta, egyelőre azonban úgy tűnik,
hogy ezek a módszerek önmagukban a hagyományos
prognosztikus tesztek hatékonyságát érik el.
Vannak olyan eljárások, amelyek a daganatsejtek DNSlánca bázissorrendjének meghatározásával (szekvenálás) keresik a rákos folyamatokban szerepet betöltő génmutációkat. Emlőrák esetében a két legfontosabb ilyen mutáció a
BRCA-1- és BRCA-2-géneket érinti. Mindkét génnek a
DNS-hibák kijavításában van fontos szerepe. Mutációjuk
funkcióvesztéssel jár, így DNS-hibák halmozódnak fel a sejtekben, ami kedvez a daganatok keletkezésének. A
BRCA-1/-2 mutációt hordozó nőkben nagyobb valószínűséggel alakulhat ki rosszindulatú emlő- vagy petefészek-daganat életük során, ami ráadásul generációnként egyre fiatalabb korban jelenik meg, amennyiben a mutáns gén tovább öröklődik. A BRCA-1/-2 génmutáció meghatározása
már hazánkban is az emlőrák-diagnosztika része olyan nők
esetében, akiknél a családi kórtörténetben több generációt
érintő, fiatal korban megjelenő emlő- vagy petefészekrák
szerepel. Az újgenerációs szekvenálás (NGS) megjelenésével
akár a teljes emberi genom bázissorrendjét is meglehet határozni néhány nap alatt (korábban ez évekbe telt). Ezzel a
módszerrel kutatják a daganatkeletkezésben és -progresszióban fontos szerepet betöltő „driver” mutációkat, amelyek
később terápiás célpontot is jelenthetnek.
Paradigmaváltás

A daganatsejtek DNS-ének vizsgálatához a jövőben
akár még szövettani minta sem kell majd, ugyanis a tumor növekedésekor sok daganatsejt elpusztul az elégtelen oxigénellátás következtében. Ilyenkor a tumor bomlásterméke, így a DNS is, bekerül a keringésbe és az
megfelelő érzékenységű tesztekkel kimutatható. Jelenleg
intenzív kutatások folynak a vérben keringő tumor-

HER2génamplifikáció
HER2-pozitív
eml rákban
(FISH). Számos
daganatsejt a
HER2-génb l
(piros jel) a normál
kett helyett több
HER2-génnel rendelkezik,
míg a gént tartalmazó 17-es
kromoszómából (kék jel) általában
kett található a sejtekben (600-szoros
nagyítás). (T KÉS-ANNA MÁRIA FELVÉTELE)

Digitális patológiai képelemzés. Az el re megadott példamintázatok
alapján (piros vonal= hám, zöld vonal= köt szövet, A és B) a szoftver
felismeri és elkülöníti a különböz szöveti struktúrákat (piros= hám,
zöld=köt szövet, C és D), majd ezek után kijelöli az ösztrogénreceptor
pozitív és negatív tumorsejteket a hámban (E és F), illetve megadja a
pozitív tumorsejtek arányát. (KÉSZÍTETTE: ÁCS BALÁZS)

DNS prognosztikai jelentőségének vizsgálatára, hogy
korábban tudjuk felfedezni a daganatot, és pontosabban
követni lehessen a betegség aktuális állapotát.
Az onkológiai szemléletben paradigmaváltás következett
be azzal, hogy a daganatok viselkedéséért és ezek szabályozásáért felelős molekuláris változások kerültek a kezelések támadáspontjába. A molekuláris patológiai diagnosztika feladata megtalálni azokat a prognosztikus és prediktív jelentőségű „kulcsmolekulákat”, amelyeket terápiás célkeresztbe állítva, biztosíthatjuk az egyénre szabott onkológiai ellátást.
Talán még soha nem volt ilyen közel a diagnosztika és a terápia, megerősítve azt a tényt, hogy a daganatos beteg ellátása
a társszakmák szoros együttműködését igénylő feladat.
ÁCS BALÁZS
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M A G YA R M A R S - E X P E D Í C I Ó M A R O K K Ó B A N

SIVATAGI TEREPEN
Ha egy sivatagban felveszünk egy k darabot vagy egy homokszemet a Földr l, mit olvashatunk ki
annak múltjából? Talán víz hozta, talán helyben mállott, avagy lejt kön gurult ide, esetleg szél szállította – talán olyan régen keletkezett, amikor a maitól teljesen eltér viszonyok voltak a lel helyén
vagy épp ott, ahonnét származott…
ehéz a bevezetőben feltett kérdésre válaszolni itt a Földön is,
de még nehezebb a Marson, főleg ha egy apró szonda dolgozik helyettünk a távolban, és csak néhány korlátozott mérést végezhet el a Vörös Bolygón. Nehéz, de nem lehetetlen a feladat:
jól tervezett műszerek és mérések kellenek hozzá, valamint a terület geológiai
kontextusának ismerete. Nem mindegy, hogy honnan veszünk mintát, a
sík terepet vagy a kibukkanó meredek
falat, a kisebb vagy a nagyobb kőzetdarabokat elemezzük-e inkább. A mérések mikéntje, a mintavételezés sűrűsége, a terület általános feltárása mindmind befolyásolják a végeredményt.
Lévén egy-egy űrszondás küldetés
igen drága, érdemes előre, itt a Földön
olyan teszteket végezni, amelyek analóg területeken (tehát a marsihoz részben hasonló vidéken) zajlanak. Ez történik a Szahara marokkói részén is.
Ilyen, a Mars-kutatásokkal analóg munkára került sor magyar kutatók által 2016. szeptember 15–21. között a marokkói Atlasz és Antiatlasz
hegységek által közrefogott és az attól
délkeletre elhelyezkedő sivatagos vidéken. Itt még nem a Szahara végtelen
homokdűnéi sorakoznak, hanem
nagyrészt kősivatagok húzódnak, kevés vándorló dűnével, de sok száraz és
látványos felszínformával. Ezen a vidéken elemeztük elsősorban a szél és a

N

víz által szállított és felhalmozott üledékeket az ExoMars rover tervezett
marsi fúrásai értelmezésének elősegítése céljából, az NKFIH COOPNN-116927 pályázat által támogatott
program keretében, amelyet az MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban végeznek a cikk szerzői.
A sivatagi kutatóút nem veszélytelen,
és alapos helyismeretet kíván. A szerzők
alkotta háromtagú magyar expedíció
ennek megfelelően Gian Gabrielle Ori,
olasz származású helyi vezetőre és az általa irányított Ibn-Battuta Centre nevű
Mars-analóg terepi helyszíneket koordináló intézet segítségére támaszkodott.
Gian nélkül esélytelen lett volna néhol az
utakról teljesen letérve, a semmi közepén
autózva megtalálni azokat az érdekes és
tudományos szempontból fontos helyszíneket, amelyek nemcsak külsőleg, hanem az ott zajlott folyamatokat tekintve
is a marsi környezetekre emlékeztetnek,
és olyan mérhető jellemzőket mutatnak,
amilyeneket mi vizsgálni terveztünk.
Az egyhetes expedíció első napja, a
marrakech-i repülőtérről egyenesen a
helyi barkácsboltba vezetett, ahol ásókat
vettünk, csákány sajnos nem akadt. Ha
valaki ugyanis üledékes képződményeket vizsgál, akkor érdemes néhány centiméter mélyen a felszín alá tekintenie. A
két terepjáróba bepakolva (a sivatagban
nem érdemes egyedül útnak indulni), érkezés után néhány órával már az Atlasz

hegység szerpentinjein haladtunk, pontosabban előzni próbáltuk a forgalmat
feltartó lassú kamionokat. Az útvonal
Ouarzazate, Erfoud, Zagora városokat
érintve haladt, majd utolsó nap délutánján értük vissza Marrakech-be. A napi
menetrend szerint reggeli után néhány
órás vezetés következett, utána helyszíni
megállás, fotózás, általános geológiai leírás – és ha valóban érdekes a terület,
ásás, fúrás (egyszerű szúróbottal), a furatlyuk falának szkennelése mini-kamerával és mintavétel. Részletesebb méréseket általában naponta egy helyszínen
végeztünk, de összesen közel tízszer enynyi helyen álltunk meg, ellenőrizve,
hogy geológiailag kellően izgalmas-e az
adott terület.
A naponta végzett többórányi vezetés közben sem unalmas egy kősivatag. A formák és színek, de még a tájkép is változatos, esetenként az apró
kőzettörmelékkel fedett sík vidék is eltérő képet mutat az út mentén. Unatkozni egyébként is nehéz, a kocsiban a
GPS-koordináták lejegyzése, a közeli
nagyobb geomorfológiai alakzatok
fotózása zajlik (utólagos műholdképes
összehasonlítás céljából, extrapolációval
arra, hogy a Marson a magasból látható
képződmények milyenek lehetnek közelről), mindez az igencsak rázós, kövecses terepen – néhol út nélkül is 50–60
km/h sebességgel, az elöl haladó Gian
terepjárójának porcsóváját követve.

A bazaltos terület k zetanyaga látványosan üt el színében
a vidék sárga üledékét l
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Nagy blokkokkal borított felszín sivatagi vidék, a távolban egy
törmelékszoknyával körbevett táblaheggyel (ÚJVÁRI GÁBOR FELVÉTELEI)

vő, egyszerű szállás
aratta pálmafás, ligetes
Szél szállította homok gy jtése egy barkán oldalában
belső udvarával. A sok
a nagy szaharai d nemez peremén
autózás révén lassan
megsejtettük az ország
jellemzőit, látványosak
Fúrás kézi er vel egy id szakos tó aljzatán
a frissen épített jó betonutak és mindenhova
elvezet a hálózati áram,
de azért a nagy szegénység is egyértelmű.
Utolsó napunk a
marrakech-i egyetemen
telt (ahol helyi vezetőnk
is oktat); arab diákok
százai sürögtek vizsgaA gyéren lakott sivatagos vidéken ese- jegyeiket várva és dolgozatokra készültenként egy-egy magányos kunyhó kö- ve. Csak a pálmafák szokatlanok az
zelébe esett a geológiailag érdekes hely- előadótermek közötti udvarokban, a
szín – itt nem egyszerű a munka, ugyanis többi egy hazai egyetemi kampusz átlaa semmiből mindig előterem néhány gos mindennapjára emlékeztet.
Az egyhetes expedíció során gyűjhelybéli, akik egyből dísztárgyakat, ruhát
és egyebet próbálnak az embernek eladni. tött minták nem foglalnak sok heA helyiek üzleti kreativitásától „övezve” lyet, de gondosan dokumentálva
leleményesen kell a terepi munkát végez- visszük haza őket. Az adatok egyezni, alkalmanként mélyre ásni, mintát tetésével, megállók sorszámának,
gyűjteni, amit ők értetlenül figyelnek. Az koordinátáinak számítógépre viteléegyik időszakos vízfolyás által kivájt és ka- vel megy az üres idő, gyakran még
vicsokkal meg homokkal telehordott vá- utazás közben is. A törmelékes üledédinál is furcsa szemmel méregettek min- kes anyag mellett néhány nagyobb
ket a helyi munkások. Feltehetőleg egy kődarabot is hozunk persze, részben
építkezésre lapátolták a homokot egy kis- szuvenírként, részben további elemteherautó platójára – mi is ástunk, de csak zésre. Érdekesek és szokatlanok pélnéhány kis zacskóval vittünk haza, nem dául a bazalttömbökön keletkezett
fényes, csillogó sivatagi mázból álló
kellett aggódniuk.
A szálláshelyek között sok volt a modern kérgek, amelyek az extrém körülmészálloda, Marokkó jelentősen fejlődött az nyek közötti mállással jöttek létre.
Néhány tudományos kérdésre is körelmúlt évtizedben. A csapatnál azonban
legnagyobb sikert a legtávolabbi, Ma- vonalazódott a válasz e térségben, de a
rokkó „legmélyebb” belső vidékein lé- döntő információkat már itthon, a minÉLET

ták laboratóriumi elemzéséből kapjuk
majd meg. Ezeket kell összekapcsolni a
terepi munka során rögzített geológiai
kontextussal: a mikroszkópi adatok
ugyanis csak megfelelő környezetbe helyezve értelmezhetők jól, és mutathatnak az adott üledék keletkezési viszonyaira. Ez a fajta, több hierarchiarendszerben és skálán történő gondolkodás
az, ami a geológiában kulcsfontosságú:
míg a terepen vádik heterogén üledékes
sávjai között kerestünk lassú vízáramlásra utaló finomszemcsés anyagot, a mikroszkóp alatt az egyes szemcsék felületi
és morfológiai, statisztikai jellemzői utalnak a szállítás mikéntjére. Az eltérő módon nyert ismeretek összekapcsolása
mutat rá olyan összefüggésekre, amelyeket a Marsra lehet kiterjeszteni. Ez
segít egy-egy marsi üledéket alkotó
szemcsehalmaz keletkezési viszonyaira
következtetni, természetesen a földinél
sokkal kevesebb adatból. Mindez ráadásul egy másik bolygón, amelyen
nem feltétlen működik minden egyes
földtani folyamat ugyanúgy, mint a
Földön – de egy új égitest megismerése
során megfontoltan, földi analógiákkal
összehasonlítva hasznos tudás nyerhető
belőlük. A marokkói terepmunka után
most kezdődik az itthoni laboratóriumi
elemzés és ez remélhetőleg javaslatokat
fogalmaz majd meg a 2018-ban startoló ExoMars rover küldetéséhez, amely a
Marson is sivatagos, köves vidéken landol, és egykor víz szállította üledékeket
keres majd.
K ERESZTURI ÁKOS
K APUI ZSUZSANNA
ÚJVÁRI GÁBOR
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Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A
kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók meg,
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat jöv

heti számunkban

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai
1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: 32
(A ﬁgurák értéke az alsó sorban 6, 10 és 16.)

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

2. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

ményes gondolkodást kívánunk!

Megoldás: 1. HAT
(A felsorolt szavak megduplázva is értelmesek: mama, énekének,
bonbon, azaz, elemelem, hathat.)

1. fejtör – Schramkó Irén feladványa

3. fejtör – Tóth Tamás feladványa
Megoldás: A
(A bet ket balról jobbra összeolvasva az ELOLVASTA szót kapjuk.)

3. fejtör – Tóth Tamás feladványa

Folytassa a bal oldali oszlopot!
Melyik jobb oldali szó illik a többi közé?

2. fejtör – Maksa Marietta feladványa

A b vös négyzet soraiban és oszlopaiban egy bizonyos
logika szerint azonos összegeket kapunk.
Ezen logika alapján melyik az egyetlen olyan szám,
amelyik a kérd jel helyére írható?
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Melyik választási lehet ség illik az ábrába?

ADATOK ÉS TÉNYEK
Id sek az Európai Unióban

A 80 éves és id sebb népesség nemek szerinti megoszlása

2015 elején közel 27 millió 80 éves vagy idősebb ember élt az
unió területén, ami 7 millióval több, mint egy évtizeddel korábban. A lakosság elöregedése egyrészt az alacsony termékenységgel, másrészt a várható élettartam folyamatos emelkedésével áll összefüggésben. Az életvitel, az egészségtudatosság pozitív változásai, a betegségmegelőzés és az eredményesebb kezelések nagymértékben hozzájárulnak számos, az
idősek körében gyakoribb krónikus betegség okozta halandóság csökkentéséhez. Az életvitelt inkább korlátozó betegségek
jellemzően visszaszorulnak, az enyhébb egészségi problémák
pedig gyakoribbá válnak. Az egészséges állapot összességében
hosszabb ideig fenntartható, bár a várható élettartam növekedése intenzívebb, mint az egészségben eltöltött éveké.
2015-ben minden huszadik uniós polgár 80 éves vagy annál idősebb volt. Az idősek számának és arányának növekedése megfigyelhető valamennyi uniós országban. A társadalom elöregedése a déli tagállamokban a legszembetűnőbb.
2004 és 2014 között a 80 éves korban még várható élettartam 8,4 évről 9,5 évre emelkedett. A 80 évet megért emberek Franciaországban számíthatnak a legtöbb (11 év) további
életévre, akiket a spanyol (10,4 év), a luxemburgi (10,1 év) és
az olasz (10) idősek követnek. A kontinens déli területeit
képviselő országokkal szemben a skála kevésbé szerencsés
oldalán jórészt kelet-európai országok vannak, ahol a 80
éves korban még várható élettartam 3-4 évvel rövidebb:
Bulgáriában 7, Romániában 7,6, Horvátországban 7,7, Magyarországon és Szlovákiában 7,9 év.
Az unióban a 80 évesek és idősebbek 65%-a, míg a balti államokban háromnegyede nő. Svédországot kivéve az idősek
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A 80 évesen még várható élettartam és emelkedése
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80 évesen még várható élettartam, 2014

Várható élettartam emelkedése 2004 és 2014 között
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aránya minden uniós államban nőtt 2005 és
2015 között. Valamennyi uniós országra jellemző az is, hogy a hölgyek 80 éves korban
még várható élettartama hosszabb a férfiakénál, a nők 10,2 éve áll szemben a férfiak 8,5
évével. 2004 és 2014 között az uniós országok
többségében a 80 éves nők várható élettartama
erőteljesebben emelkedett, mint a férfiaké.
Magyarországon 418 ezer 80 éves és idősebb
ember élt 2015-ben, 10 év alatt számuk több
mint 80 ezerrel nőtt. A teljes népesség 4,2 százalékát tették ki, és 71%-uk nő volt. A magyar
80 éves férfiak még 7,9 életévre számíthattak
2014-ben, a nők 8,4 évre. Egy évtized alatt az
idős magyar nők várható élettartama 0,9 évvel, a férfiaké csak 0,4 évvel emelkedett.
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Lappangó veszély
a mobiltelefonokban

gy új kutatás szerint a lítiumion-akEszélyes
kumulátorokból több mint 100 vegáz szivárog.
Évente több millió készülékbe, például okostelefonba és tabletbe építenek be
veszélyes gázokat termelő lítiumionakkumulátort – derítette ki egy új kutatás, mely a Nano Energy folyóiratban
jelent meg. A tanulmány
szerint több mint 100
mérgező gáz szabadul
fel a lítiumion-akkumulátorokból, például szénmonoxid. Ezek a gázok
erősen irritálják a bőrt,
a szemet és az orrjáratokat, valamint károsítják
a tágabb környezetet. A kutatásban az
NBC Defence Intézet és a Tsinghua
Egyetem (Kína) munkatársai vettek
részt, akik felhívták arra a figyelmet,
hogy sok ember nincs tudatában annak, milyen veszélyt rejt, ha az akkumulátorok túlmelegednek, károsodnak, ha gazdájuk nem megfelelő töltőt
használ.
Hangyariasztót termel
egy amazonasi béka

természet újabb találékonysáA
gát fedte fel egy új, brazíliai
kutatás: létezik egy békafaj, amely

a bőrén található kémiai anyagok
segítségével utánozza a hangyák
illatát, így közöttük élhet, miközben a hangyák minden más békát
és sok más állatot megtámadnak.
Egy apró, sárgacsíkos amazonasi béka, a Lithodytes lineatus bőrét
speciális anyagok vonják be, melyek védőpajzsként óvják az állatot
a levélvágó hangyáktól, így kényelmesen élhet e rovarok között.
„Segít elvegyülni a békának, mert a
hangyák saját kémiai jelzéseit utánozza” – mondta André Barros, a brazíliai National Institute of Amazonian Research munkatársa, a
Behavioral Ecology and Sociobiology
folyóiratban megjelent tanulmány
vezető szerzője. A hangyák egyetlen csípéssel sem zaklatják e békafaj egyedeit, viszont agresszíven
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A kutatásban az újratölthető elemek
egy elterjedt fajtáját, a lítiumion-akkumulátort vizsgálták, amelyet évente
200 millió fogyasztási cikkbe építenek
be. „Manapság a lítiumion-akkumulátort
világszerte népszerűsítik mint életképes
energia-megoldást, amellyel sokféle eszközt
működtethetünk, a járművektől a mobiltelefonokig. Családok milliói használnak
lítiumion-akkumulátort, így sürgető volna,
hogy a mindennapi ember is megértse az ezzel az energiaforrással járó
kockázatokat” – mondta Jie Sun, a tanulmány
vezető szerzője, az NBC
Defence professzora.
Több millió készüléket kellett visszahívni
az elemek robbanásának veszélye miatt: a
Dell 2016-ban 4 millió laptopot hívott
vissza, nemrégiben pedig több millió Samsung Galaxy Note 7-et kértek
be, miután akkumulátortüzeket jelentettek. Azokat a veszélyeket azonban,
melyeket a mérgező gázok szivárgása
okoz, és hogy tulajdonképpen mi ezeknek a mérgező gázoknak a forrása,
még nem tárták fel kielégítően.
megtámadnak minden más békát
és állatot, amely keresztezi útvonalukat.
Ezt a fajta kémiai mimikrit gyakran
használják a parazita gerinctelenek.
Ez teszi lehetővé számukra, hogy
háborítatlanul éljenek a számukra
biztonságot nyújtó rovarkolóniában.
Gerincesekben azonban ritkán érhető
tetten ez a stratégia, még kevésbé békákban. Mindössze két afrikai békafaj ismeretes, mely kémiai mimikrit
vet be, ha szükséges.
A dél-amerikai Lithodytes lineatus
többnyire az Amazonas régiójában
található. A kétéltű az Atta nemzetségbe tartozó levélvágó hangyák
közé fészkeli be magát és itt szaporodik, anélkül, hogy támadást szenvedne el e hangyáktól. A levélvágó
hangyák kémiai illatanyagokat,
például feromonokat használnak
arra, hogy kolóniájuk tagjait felismerjék. Barros kutatócsoportja ezért azt feltételezte, hogy a
Lithodytes lineatus bőre valószínűleg
hasonló kémiai anyagokkal van be-
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Sun és kollégái számos tényezőt azonosítottak, melyek a kibocsátott mérgező
gázok koncentrációjának növekedését
okozhatják. Például egy teljesen feltöltött elem több mérgező gázt bocsát ki,
mint egy 50 százalékosan töltött elem. A
mérgező gázok fajtáját és koncentrációját szintén befolyásolja az, hogy milyen
kémiai anyagokat tartalmaz az akkumulátor, és hogy mekkora a töltésleadó
kapacitása. Ha felismerik a képződő
gázokat, és a képződésük mögött rejlő
okokat, akkor a gyártók eredményesebben csökkenthetik a szivárgást és a
termék biztonságosabb lesz a felhasználók számára. „Az ilyen veszélyes anyagok,
különösen a szén-monoxid, komoly kárt tehetnek az emberi szervezetben már rövid idő
alatt, ha kis és szigetelt térben szivárognak,
mint például egy autó belseje vagy repülőgép
utastere” – mondta Sun.

Lithodytes lineatus

vonva, és ezért a levélvágó hangyák
barátként azonosítják a békát, így
beengedik maguk közé.
A kutatócsoport két kísérletet hajtott végre a feltevés tesztelésére. Az
elsőben Lithodytes lineatus-egyedet
és négy hasonló fajt tartottak levélvágó hangyák társaságában tíz
percig, egy üvegedényben. Míg a
Lithodytes lineatus nem készített menekülési tervet, addig a többi négy
faj képviselője megpróbált kiugrani
vagy kimászni, mivel a kísérletben
részt vevő egyedeiket megtámadták

Alga-elem

z emberi társadalom növekvő enerA
giaéhsége egyre nagyobb problémát okoz, ezért fokozódik a verseny az

A kísérlet során csaknem 20 000
lítiumion-akkumulátort hevítettek
gyulladáspontig, ami a legtöbb készülék robbanását okozta, és mindegyik
többféle mérgező gázt bocsátott ki.
Az elemeket a való életben is kitehetik
ilyen extrém igénybevételnek, és túlmelegedhetnek vagy számos módon
megsérülhetnek.
A kutatók szeretnék folytatni a kísérletet ahhoz, hogy a lítiumion-akkumulátor biztonságosságát növeljék,
és így alkalmas legyen arra, hogy a
jövőben járműveket lásson el elektromossággal. „Reméljük, hogy kutatásunk hozzájárul ahhoz, hogy a lítiumion-akkumulátor mint iparág és az
elektromos jármű szektor továbbra is növekedjen, ám a lehetséges kockázatok jobb
megértésével és ezeknek a problémáknak a
kiküszöbölésével” – összegezte Sun.
(Elsevier)
a hangyák. A következő lépésben azt
figyelték meg, mi történik, ha 20, az
amazonasi régióban gyakori Rhinella
major békát bekennek egyrészt a
Lithodytes lineatus bőrének kivonatával,
másrészt ultra tiszta vízzel. A bőrkivonat megvédte azt a 10 egyedet, amelyet
bekentek vele, majd a hangyafészekbe
helyeztek. A másik csoport tagjait, melyeknek bőrét csak vízzel nedvesítették
meg, megtámadták a hangyák.
„Eredményeink megmutatták, hogy a
Lithodytes lineatus bőrét olyan kémiai
anyag fedi, mely két levélvágó hangyafajtól is megvédi. Úgy tűnik tehát, hogy
a Lithodytes lineatus bőrének olyan
kémiai alkotórésze van, melyet az Atta
nemzetségbeli hangyák felismernek, és
amely lehetővé teszi, hogy együtt éljenek
békák és hangyák” – mondta Barros.
Barros gondolatmenete szerint az
együttélés egyik haszna az, hogy a
hangyabolyok belsejében stabil mikroklíma és magasabb páratartalom
áll elő, mely fontos a békák szaporodásához, petéik fejlődéséhez.
(Science Daily)

ilyen akkumulátor anódanyaga grafit, azonban ezeknek a típusoknak a
teljesítménye tovább már nem növelhető. Az egyik lehetséges megoldás a
szilícium használata, mely akár tízszer
annyi energia tárolását is megoldaná,
így régóta kísérleteznek „alternatív

újabb energetikai innovációk és technológiák terén. A megoldás néha egészen
váratlan helyekről is érkezhet.
A Kaliforniai Egyetem
tudósai a rangos Scientific Kovamoszat (diatóma) váz
(SiO2)
Reports szaklapban tették
közzé legújabb eredményeiket egy ígéretes technológiáMagneziotermikus
val kapcsolatban. Kutatásuk
redukció
során egy új olcsó, tartós
lítiumion-akkumulátor lét- Szénnel bevont nanorészecske
Szilícium nanorészecske
rehozására tettek kísérletet
kovamoszatok (diatómák)
vázának felhasználásával, így
elősegítve akár az elektromos
járművek és más környezetbarát hordozható elektroniDiatómaföldb l kinyert kovamoszatvázak anód
kai eszközök elterjedését.
alapanyaggá való feldolgozásának lépései
A diatómák mikroszkopi(FORRÁS: CAMPBELL, B. ET AL. SCIENTIFIC REPORTS 2016)
kus fotoszintetizáló egysejtű
élőlények változatos csoportja,
melyek megfelelő tápanyagban gazdag anódanyagként” való alkalmazásával.
körülmények esetén hatalmas meny- A problémát az okozza, hogy az ilyen
nyiségben szaporodhatnak el a tenge- alkatrészek létrehozása a megszokott
rekben, tavakban. E növények elhalása módokon igen költséges.

Elektronmikroszkópos felvételek a kísérletben vizsgált különböz kovamoszatvázakról: méhsejt
geometriájú váztöredék (a); megnyúlt váztöredék (b); diatóma váztöredékek tömege (c)
(FORRÁS: CAMPBELL, B. ET AL. SCIENTIFIC REPORTS 2016)

után, szilíciumtartalmú vázuk annak
ellenállósága miatt tömegesen halmozódhat fel, akár több méter vastagságú
kőzetréteget alkotva. Az így keletkező
diatómaföldet hasznos tulajdonságai
(nagy porozitás, kis sűrűség, magas olvadáspont és savakkal szembeni ellenállás)
miatt jelenleg is különböző módon használják ipari célokra: szűrésre, derítésre
vagy akár szigetelésre. Magyarországon
is ismertek diatómit-lelőhelyek, így például Szurdokpüspökin és Erdőbényén.
Munkájuk során a kutatók szilíciumalapú anódot alkottak a kovavázú
egysejtűek fosszíliáinak felhasználásával. A lítiumion-akkumulátor fő részei
(egyebek mellett) az anód és a katód,
valamint az azokat elválasztó elektrolit (lítiumsók szerves oldószerben).
A töltéstárolás lítiumionok segítségével valósul meg. Manapság a legtöbb
ÉLET

Megkerülve ezt a problémát, a Kaliforniai Egyetem kutatói egy olyan
forrását vették alapul a szilíciumnak, mely nagy mennyiségben és
viszonylag könnyen fellelhető: ez a
diatómaföld. Az olcsóbb alapanyag
mellé pedig jóval költséghatékonyabb gyártási módszert választottak (karbotermikus redukció helyett
magneziotermikus redukciót), hogy
az egysejtűvázak szilícium-dioxid
anyagát szilícium nanorészecskékké
alakítsák. Az így létrehozott mintegy 5 nm-es nanorészecskéket pedig szénréteggel vonták be. Kísérleteik fontos új eredménye, hogy a
kovamoszatvázak porozitása előnyösnek bizonyult anódként, mivel
könnyen átjárható a töltéshordozó
elektrolitnak.
(www.geologypage.com)
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szülők hozzájárulása az utódok létA
rehozásában és felnevelésében sokszor egyenlőtlennek tűnik – például sok
énekesmadárfajnál a tojó végzi a kotlás
oroszlánrészét. Ilyenkor többnyire a
hím szállít több-kevesebb eleséget a tojásokon ülő párjának, azonban ez nem
minden esetben elegendő ahhoz, hogy a
tojónak ne kelljen magának is élelem
után néznie időnként. Kérdés, hogy vajon rá tudja-e venni a tojó valahogyan a
párját, hogy több eleséghez jusson? És ha
már így áll a helyzet, visszaél-e a helyzetével – vagyis a tojó éhség-szintje befoVárostudósoké a jöv

következő 30 évben több városi teA
rület fog épülni, mint eddig valaha. A gyarapodó települések infrastruktúra-, étel-, energia-, víz- és lakóhelyigényei pedig növekednek. A városok várható ütemű növekedésével
már elérnénk a tavalyi párizsi klímaegyezményben meghatározott felmelegedési határt.
Októberben volt a Habitat III., az
ENSZ legnagyobb világvárosi konferenciája az ecuadori Quitóban. A
20 évente tartott többoldalú egyeztetés célja a városok
fenntarthatóbbá
tételéhez
nyújtott globális keret, az Új
Városi Program (NUA) elfogadása. „Sajnos éppen a tudomány képviselői hiányoztak a
NUA előkészítő folyamataiból,
így a kutatóktól bejövő információk hiányában a program el fog
bukni” – figyelmeztetnek Timon McPhearson és kollégái.
Csak összehasonlításképpen:
egyebek mellett a párizsi klímakonferenciát is szakértői bizonyítékok alapján folytatták le.
Az csak az egyik ok, hogy a tudományos közösség nem volt felkészülve
a Habitat III-ra. A néhány meghívott
szakértő konzulensként lett volna jelen
az eseményen, ám júliusban a tárgyalófelek elvetették azt a panelt, amelyben
tudósok és nem-állami résztvevők is
szerepeltek volna. Az EU tagállamai és
a gazdagabb országok attól tartottak,
1500
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lyásolja-e azt, hogy milyen intenzitással
buzdítja a hímet etetésre?
Francia kutatók széncinegepárokat
vizsgáltak a dilemma eldöntéséhez. Két
napig tartott a kísérlet minden pár esetében – az egyik nap lisztkukacokkal
teli etetőt helyeztek a költőodúba, míg
a másik nap üresen hagyták a tálat. Azt
figyelték, hogy a tojó milyen gyakran
hagyja el a fészket (és a tojásokat) táplálkozás céljából, illetve hogy milyen és
mennyi hangjelzést ad a párja számára.
Az eredmények szerint, ha a széncinegetojók nem éhesek (mert kaptak extra lisztkukac-etetést), feleannyi időre
hagyják csak ott a fészket, és harmadával kevesebbszer repülnek ki. Ami még
érdekesebb, az éhség/jóllakottság nagyban befolyásolta a hímnek szóló hangjelzéseket is. Ezeket a tojó egyrészt akkor hallatja, amikor a párja megérkezik
hogy a fórum túl sokba fog kerülni.
Az igen felgyorsult urbanizáció az
emberi történelem egyik legnagyobb
szociális átalakulása. A városok forrásai
kimerülnek és a klímaváltozás okozta
új veszélyekkel, például áradásokkal
néznek szembe. A NUA bevezetéséhez, monitorozásához, értékeléséhez
bizonyítékokra lesz szükség a kutatók
közösségétől, a természettudományos
és a szociális területekről egyaránt.
A legtöbb városkutató és a rendelkezésre álló forrás jellemzően az északi
féltekén és a nagyobb városokban ta-

lálható, csakhogy a legsúlyosabb városi
kihívások leginkább a déli féltekén és a
közepes méretű városokban jelentkeznek. Ezért az elsődleges kutatásokat ki
kellene terjeszteni a kevésbé vizsgált és
gyorsan változó városi kontextusokra,
főként Latin-Amerikában és Kelet-,
valamint Délkelet-Ázsiában. Például
túlságosan keveset tudunk az anyaghasználat, az ökoszisztémák, a szociális és politikai normák, a migráció, a
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az odúhoz, illetve amikor már beugrott
a fészekbe. Az éhes tojók csipogása zajosabb, mélyebb és változatosabb volt,
mint a jóllakottaké.
A kísérlet konklúziója, hogy a széncinegetojók az éhségszintjüknek megfelelően, vagyis őszintén buzdítják a
hímet táplálék átadására, és a hím által
hozott eleség (csakúgy, mint a kísérletezők által adott kiegészítés) hatékonyabbá teheti a költést.
PONGRÁCZ PÉTER
megbetegedési tényezők és az innováció globálisan összekapcsolódó városi
rendszereiről. A várostudósoknak jobban fel kellene ezeket térképezniük és
modellezniük, hogy adatokat tudjanak
szolgáltatni a tervezéshez, menedzsmenthez és döntéshozatalhoz.
Ám a sokféle forrásból származó tudás összegyúrásához nékülözhetetlen
képességek ritkák, pedig a globális
várospolitika informálásához szükséges lenne. A szakmai képesítést nyújtó
rendszerek és a szektorok közötti interakciók hiánya elszigetelődésre kényszeríti a specialistákat, például mérnököket, építészeket, tervezőket.
Ezen segítene egy, a városokkal
foglalkozó nemzetközi tudományos szervezet létrehozása.
A testület feladata lenne a 2030
utáni progam meghatározása,
nemzetközi szinten biztosítva
a széleskörű interakciót a tudomány és a politika színterein, valamint a városok közötti
tanulási lehetőséget. A szervezet olyan, már létező globális
hálózatokhoz csatlakozhatna,
mint az IPCC, az ENSZ-Habitat
stb. Fontos volna a tudás és a szokások globális terjesztése. A legtöbb
kutatás északon zajlik, a legnagyobb
szükség délen van. Számottevő befektetések szükségesek azokban az
akadémiai intézményekben, amelyek a városkutatással, szabályozással
foglalkoznak és gyorsan urbanizálódó
városokban működnek.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Erd s Pál XX. századi matematikus, az MTA tagja írja: „Minden, ami emberi, akár rossz, akár jó, ...”. A folytatás a rejtvény
vízszintes 1. és 15. soraiban olvasható.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. A 34. számunkban elkezd d 14 hetes rejtvényciklusunk ezen a héten véget ért. A négyzetek bet ib l – helyes sorrendbe rakva – a 175 éve született jeles
építész, m egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll
össze. A név beküldésének határideje 2016. november
30-a. A megfejt k között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 9. Balzac apója! 10. Négyheti. 12. Semmelweis ...; orvos, az „anyák megment je”. 14. Leveg .
16. Csornához közeli falu lakosa. 18. Ádám párja. 20.
Korábbi háttér- és közéleti tévém sorunk címe. 21. A
fagyos évszakkal kapcsolatos. 23. ... bene!; jól jegyezd
meg! 25. Darabol. 28. A -nál ragpárja. 29. Hangosan
csukódik a zár, lakat. 31. A fejére. 32. A Kara-tengerbe öml szibériai folyó. 33. Kossuth-díjas fest m vész
(Ignác, 1926–2009). 35. A még távolabbi. 37. si id jelz .
FÜGG LEGES: 1. Néhány. 2. Lásd ott!, röv. 3. Nyírségi helység
lakosa. 4. Ókori római kettes fogat. 5. Barátom, ...; Katkics Ilona
filmje Varga Katalin ifjúsági története nyomán. 6. M szaki alakulat
tagja. 7. Versbéli sóhaj. 8. Közép-Európa legnagyobb tava. 11.
Becézett Ignác. 13. Caelum (Vés csillagkép), röv. 17. Local
security network (az informatikában: helyi biztonsági hálózat), röv.

19. Formáció. 22. Az elnyomatás egyik jelképe. 24. Szolgaiság.
26. Dévaványai Tájvédelmi Körzet, röv. 27. Ládán, ajtón stb. függ
zár. 29. Bolgár hírügynökség. 30. Huszonnégy órai. 34. Sav
és bázis egymásra hatásából keletkeznek. 36. Fejsze vége! 38.
Igeköt .
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Csak a butát rettenti, ami még új.”
(Kazinczy Ferenc)

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2017. január 15.
Jelentkezési határid : 2016. december 12.

Megjelent
a Természet
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száma

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
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Vizsgák
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ÉT-IR ÁNY T
Egy legyez
„Jelen adomány tiszteletadás Hazámnak és
Kossuth Lajos személyének. Célja örök emlék
állítása Marton Antóniának.” Ezzel a mondattal kereste meg az
adományozó a Magyar Nemzeti Múzeumot egy legyezővel, amelyet – a doboza fedelében levő felirat szerint
– Kossuth Lajos ajándékozott Marton Antóniának.
„Édes Tónim”, Marton Antónia, Kossuth feleségének
rokona, hazája előrehaladásáért tenni akaró honleány, a
világosi fegyverletétel után önfeláldozóan óvta, bújtatta
a Kossuth-gyermekeket. A hálás családapa már 1849ben gyermekei második anyjának nevezte, s nem feledkezett meg róla a későbbiekben sem: turini emigrációjából küldi „kedves sógorasszonyának” emlékbe a kiállított legyezőt. Noha Marton Antónia neve ismert a kor
kutatói előtt, relikvia eddig nem fűződött személyéhez.
A nagyközönség számára először látható a Kossuth Lajoshoz köthető Marton Antóniának ajándékozott legyező. A Kossuth-ereklye kamarakiállításban a Magyar
Nemzeti Múzeumnak adományozott tárgyak mellett a
múzeum féltve őrzött műkincseiből látható válogatás
november 30-ig a témához kapcsolódóan.

Szimbólumok és szabályok
Tibet kincsei címmel nyílt kiállítás a budapesti Tibet-Európa Alapítvány, Gyémánt Út Buddhista
Központban.
A buddhista tanítások több mint
ezer évvel ezelőtt érkeztek Indiából
és honosodtak meg Tibetben. Az
azóta eltelt időben a tibeti buddhizmus különböző hagyományaiban a
buddhista gyakorlat gazdag formakincset hozott létre.
Az összetett szimbólumrendszer és a szigorú szabályokat
követő, impozáns alkotások
Buddha időtlen bölcsességét
közvetítik. A Tibet-Európa
Alapítvány által szervezett
kiállítás ezt, az évszázadokon
és kontinenseken átívelő tárgyi gazdagságot hivatott bemutatni.
A tibeti buddhizmus a XX.
század második felében hiteles tanítók közvetítésével a
nyugati kultúrába is megérkezett. A szakrális tárgyak, ahogy Tibetben, így itt, Európában sem elsősorban a múzeumok polcait gazdagítják,
hanem a mindennapi élet használati tárgyaivá váltak.
A december 8-ig látható kiállításhoz tárlatvezetések
kapcsolódnak.
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Mérföldkövek
A magyar ToulouseLautrec-ként emlegetett
festőművészről, Szilágyi
Istvánról tudható, hogy
mindössze 126 centiméter magas volt, tehetsége azonban az égig ért.
A kis Szilágyi 120’ című kiállítás rendkívül gazdag
anyagát, a december 11-ig látható mintegy félszáz alkotást Durkó Károly és Székely Árpád gyűjteményéből
válogatták.
Az igen színes életmű meghatározó mérföldkövei kerülnek
közszemlére a Kohán
Képtár legfrissebb tárlatán, ahol Szilágyi István jelentős olajfestményei, akvarelljei és
grafikái is megtekinthetők.
Szilágyi István igazi kávéházi jelenség volt, humora,
szókimondó jelleme miatt adtak a szavára. Számos
„kávéházi” grafikát készített. Festészete életének utolsó éveiben kezdett igazán beérni. Alkotásait már ekkor
is rendszeresen kiállították a gyulai, szegedi és más vidéki tárlatokon, azonban képei a fővárosi kiállításokra,
a Műcsarnokban rendezett bemutatókra is eljutottak.
A háború és annak társadalmi következményei rendkívüli módon megviselték. Teste kimerült, elméje megbomlott, az 1944-1945-ben született absztrakt képeit
pedig élete végén sajnálatos módon eltüzelte.

Hajnaltól pirkadatig
A Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház a
Budapest 1 napja elnevezésű fotóprojekt folytatásaként 2016 őszén a víz
motívumát középpontba
helyezve szervezett fotózást.
A projektben résztvevő fotográfusok a kijelölt napon,
szeptember 29-én hajnaltól a következő nap pirkadatáig
örökítették meg a víz jelenlétét a mindennapokban, Budapesten: a személyes élettérben, a város publikus helyszínein, az épített
környezet részeként
és a településnek a
természettel való
találkozásaiban. A
tárlat 2017. január
8-ig várja az érdeklődőket.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

Megfelel betegnek
megfelel gyógyszert

Az elmúlt évek intenzív gyógyszerfejlesztéseinek köszönhetően számos rosszindulatú daganat kezelésében, és ezáltal
a betegek túlélésében is jelentős előrelépések történtek, ám a legnagyobb eredményeket a hematológiai daganatok kezelésében érték el. Az onkohematológia
sikerének az is a titka, hogy a vérképzőszervi daganatok genomja egyszerűbb
képet mutat, mint más szolid tumoroké.
Innovatív hevítési technika
a k korszakból

A régészek legújabb elmélete szerint DélAfrikában 65 000 évvel ezelőtt az élő ősember szándékosan hevítette a finom
szemcséjű kvarcitdarabokat abból a célból,
hogy azután könnyebben hasíthasson belőlük pengéket és nyílhegyeket.
A bélrendszer krónikus
gyulladása

Testünk egy nagy ökoszisztéma-rendszer, amely 100 trillió mikrobiális sejt
komplex közösségének ad otthont, ezzel hatást gyakorolva szervezetünkre,
valamint egymásra. A Crohn-betegségben szenvedők mikrobavilága jóval
fajszegényebb, a bél nyálkahártyáján
lévő baktériumok száma pedig megnő, sőt bélrendszerükben megjelennek
a megszokottól eltérően viselkedő
kólibaktériumok is.
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A hátlapon

A felújított Csókakő
„Ennél előbbre nekünk már nincs várunk, mert annyira a határszélen van,
hogy ide minden oldalról az ellenség
kakasainak hangja hallatszik” – így
mutatta be Evlia Cselebi török világutazó az ottjártakor az oszmán
birodalom egyik legtávolabbi pontjának, végvárának számító Csókakő helyzetét. Akkoriban, a XVII.
században néhány tucat janicsár
őrizte a várat, amelynek legfőbb
védelmi erejét kitűnő fekvése adta:
a tojás alaprajzú vár egy meredek
csúcsra épült, amelyet csak nyugat
felől lehetett megközelíteni, ám ott
mesterséges árokkal képeztek szakadékot.
A várat a XIII. században építtette
a Csák nemzetség, majd megannyi
magyar arisztokrata és egyházi vezető volt az ura, egészen 1544-ig,
amikor először foglalták el a törökök. Tőlük 450 évvel ezelőtt, 1566ban, a keresztények nagy dunántúli
hadművelet-sorozata során sikerült
– igaz, csak átmenetileg – visszavívni. A tizenötéves háború idején néhány évre ismét visszafoglalták a
magyar csapatok, végleg azonban
csak 1686-ban került le a falairól a
félholdas harci jelvény.
A török elvonultával a vár hadi
jeletősége csökkent, pusztulását egy
villámcsapás, majd a falak elhanyagolása siettette. A látványos romokat a legújabb műemlékvédelmi
koncepciókat követve a közelmúltban újjáépítették, jelentős mértékben kiegészítették, s tavaly ősz óta
immár megújult formában látogatható a némi kaptató után páratlan
panorámát kínáló erősség. Az új
építészeti elemek főként a kapu, a
kápolna és a felső bástya tömbjénél
váltak a vár sziluettjének meghatározó elemeivé.
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