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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: ÁR 
Az így létrehozható szavak: 
TÁR és ÁROK.

ERPSÍTÉS

Válasz: A
A felsQ ábra átadja a színét 
az alatta lévQ poligonnak, 
csúcsainak száma pedig 
a pöttyök száma lesz. A 
pöttyök átveszik az alsó 
poligon színét.

HAJRÁ

Válasz: Egy kék súly. 
A kék súlyok értéke 5n, a 
pirosaké 3n.
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A 17. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Melyek az ikrek? 
(Melyik kettQ azonos?) 

Melyik illik legkevésbé a többihez?

Ha egy szám számjegyeinek összege 
egyenlQ a súlyával, akkor melyik az a 

legkisebb szám, melynek súlya 25 lat?
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 MéregtelenítQ 
nanoszivacsok

A Kaliforniai Egyetem (San 
Diego) Jacobs Mérnökkép-
ző Iskolájának kutatói olyan 
nanoszivacsokat fejlesztettek ki, 
amelyek nagy biztonsággal ké-
pesek eltávolítani a véráramlat-

ba került veszélyes toxinok (biológiai 
eredetű méreganyagok) széles kö-
rét – köztük az MRSA (methicillin-
rezisztens Staphylococcus aureus, egy 
antibiotikumoknak ellenálló „szu-
perbaktérium”), az E. coli vagy kí-
gyók és méhek termelte mérgeket. A 
nanoszivacsok az úgynevezett pó-
rusképző toxinok ellen vethetők be 
sikeresen, amelyek úgy pusztítják el 
a sejteket, hogy sejthártyájukat átlyu-
kasztva halálos dózisú méreganyagot 
juttatnak a belsejükbe. Mivel az eljá-
rás alapvetően a toxinok hatásmecha-
nizmusán (vörösvérsejtek 
membránjának kilyukasz-
tásán) és nem a konkrét 
kémiai hatóanyagán ala-
pul, elvileg minden így 
„támadó” méreganyag 
ellen hatásos, legfeljebb a 
nanoszivacsok koncentrá-
cióját kell változtatni.

A nanoszivacsokat ed-
dig laboratóriumi kém-
csöves kísérletekben, il-
letve élő egerekben tesz-
telték. Az utóbbi esetben 
az MRSA-baktérium 
termelte alfa-hemolizin 
fehérjét juttatva az előző-
leg nanoszivacsokkal „be-
oltott” állatokba, 89 szá-
zalékuk élte túl a halálos 
dózist, míg az utólagosan 
kapott oltás esetében 44 
százalékos volt a túlélés. Az 
eredményekről a kutatók a 
Nature Nanotechnologyban 
számoltak be.

„Mivel az eljárás lényegében függet-
len a toxint termelő baktériumok vagy 
állatok fajától, a mérgezések nagyon 
széles körében alkalmazható, ez pedig 
jelentősen megkönnyíti a segélyt nyúj-
tók dolgát, hiszen nincs szükség kü-
lönleges, fajspecifikus ellenszérumok-
ra” – magyarázta Liang fang Csang 
nanomérnök professzor, a kutatócso-
port vezetője. 
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A véráramlatba juttatott na no szi-
va cso kat egy ügyes trükkel „álcáz-
zák”: vörösvérsejtek membránjába 
burkolják őket, amivel valójában két 
legyet ütnek egy csapásra, hiszen túl 
azon, hogy így nem keltik fel az im-
munrendszer figyelmét, a toxinokét 
viszont épp ellenkezőleg, csaliként 
magukra irányítják, hiszen azoknak 
éppen a vörösvérsejtek az elsődleges 
célpontjai. (Ezt az álcázást már 2 éve 
kifejlesztették Csang laboratóriumá-
ban, igaz, akkor még „csak” az im-
munrendszer kijátszása volt a cél: így 
érték el, hogy a vörösvérsejtek memb-
ránjába csomagolt nanorészecskék 
rákellenes gyógyszereket juttassanak 
el a tumorokba.) 

Mivel a nanoszivacsok a sejthártya-
burok miatt nagyon hasonlítanak a 
vörösvérsejtekre, a megtévesztett to-
xinok célba veszik őket, majd abszor-
beálódnak és semlegesítődnek rajtuk, 
végül a máj mind a nanoszivacsokat, 
mind a már hatástalanított toxinokat 
kimutatható károsodás nélkül lebont-

ja. (Ezt bizonyítja a halálos dózist túl-
élő egerek májából napokkal később 
kimetszett minták vizsgálata.)

A nanoszivacsok átmérője közelítőleg 
85 nanométer, magja biokompatibilis 
polimergolyó, amelyet vörösvérsejtek 
membránjába csomagolnak. Gyártá-
suk során egerekből vett vérmintából 
centrifugával leválasztják a vörösvér-
sejteket, majd olyan oldatba helyezik 
őket, amelyben megduzzadnak, majd 

szétrepednek, így he-
moglobinjuk kiszabadul, 
s visszamaradnak az üres 
sejthártyák. Ezeket aztán 
addig keverik a poli-
mer nanogolyócskákkal, 
amíg azok felületét be 
nem vonja a sejtmemb-
rán.

Mivel a nanoszivacsok 
3000-szer kisebbek egy 
vörösvérsejtnél, egyetlen 
vörösvérsejt hártyájával 
több ezer nanoszivacsot 
lehet bevonni. A vér-
áramba juttatva, a 
nanoszivacsok armadája 
számban messze felül-
múlja a jóval nagyobb vö-
rösvérsejtekét, s a könnyű 
prédának tűnő apró csa-
lik el is fogják a toxint.

A laboratóriumi kém-
csövekben végzett tesz-

tek szerint az egy-egy nanoszivacs 
által abszorbeálható toxin mennyisé-
ge annak kémiai összetételétől függ. 
Például az MRSA által termelt alfa-
hemolizinből 85, a streptolizin-O 
méreganyagból 30, a méhméregben 
levő melittinből 850 molekulát képes 
egyetlen nanoszivacs megkötni.

A kutatók további céljaik közül ki-
emelik az MRSA baktériumfertőzé-
sek elleni terápia kifejlesztését: mint 

A vörösvérsejt-membránba burkolt polimer nanogolyócskák készítésének 

elvi vázlata és transzmissziós elektronmikroszkópos képe (jobbra lent)

KémcsQben elvégzett tesztek bizonyítják, 
hogy a vérmintához egyidej_leg hozzáadott 

toxin és nanoszivacs-keverék nem károsítja a 

vörösvérsejteket (balra), ezzel szemben csak 
a toxin hatására a vérsejtek elpusztulnak 

(jobbra).

KÉPEK: CSANG RESEARCH LAB 

RBCs

80 nm
50 nm
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A nyugati szövetségesek nem néz-
ték jó szemmel, hogy a patrióta 
tábornok, akinek hitvallása Fran-
ciaország nemzeti nagyságának 
helyreállítása volt, roppant hatá-
rozottan küzdött az Észak-Afrikai 
főparancsnoki pozícióért és hazája 
egyenrangú háborús partnerként 
való elismertetéséért. Ezzel csak 
azt érte el, hogy a nagyhatalmak 
a partra szállás terveiről későn és 
felszínesen tájékoztatták. 
De Gaulle katonai és politiku-

si nagyságát jelzi, hogy a D-day 
(1944. június 6.) után azért, hogy 
elkerülje egy szövetséges katonai 
kormányzat felállítását, létrehozta 
az eredetileg Angliában megszer-
vezett Szabad Francia Erőket hazája 
területén is. Párizs felszabadítása előtt 
néhány nappal hazatért, és a győz-
tesek oldalán vonult be a fővárosba. 
Jacques Godfrain kiemelte, de Gaulle 
hazája érdekében mindig készen állt 

szembeszállni a közvéleménnyel, és a 
nagyhatalmakkal. Felismerte a nyil-
vánosság erejét, és ezt fel is használta 
a siker érdekében. Tájékozott volt a 
tudomány és a technika vívmánya-
inak területén, ezért van ma Fran-
ciaországnak számos atomerőműve 
és űrkikötője is, ahonnan az Arianne 
hordozórakétával nemrégiben ma-
gyar űreszközt állítottak Föld körüli 
pályára – hangsúlyozta Godfrain a 
konferencián.

 „De Gaulle… diktátortípus volt, aki 
a kor szellemének megfelelően, teret en-
gedett a demokráciának, de a kompro-
misszumokat taktikai engedményeknek 
tekintette, és meggyőződésének érvényre 

elmondták, kísérleteikben már eddig 
is e célból használták fel az MRSA-
toxinok egyik legveszélyesebbikét. 
Remélik, hogy rövid időn belül meg-
kezdhetik a klinikai próbákat is, hi-
szen a nanoszivacsok magja már en-
gedélyezett biokompatibilis polimer, 
a burkoló vörösvérsejt-membránt 
pedig készíthetik a betegek véréből, 
így elvileg a szervezet immunreakci-
ójával nem kell számolni.
Forrás: http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/
news_releases/release.sfe?id=1350 

 Charles de Gaulle,  
mint Clemenceau és 
Jeanne d’Arc

Franklin D. Roosevelt amerikai 
elnök nem kedvelte de Gaulle 
tábornokot. 1943-ban Casab-
lancában azt kérdezte tőle: „Tá-
bornok úr, tegnap azt mondta 

nekem, hogy Ön Jeanne d’Arc. Ma 
Clemenceau-nak nevezi 
magát. Ki maga valójában? 
De Gaulle így válaszolt: 
Mindkettő”. 

De Gaulle a második vi-
lágháború éveiben London-
ban szervezte az ellenállást, 
míg a németek által elfog-
lalt Franciaország déli részén 
Pétain marsall Vichyből kor-
mányozva együttműködött 
a megszállókkal. Nagy-Bri-
tannia elismerte de Gaulle-t 
a Szabad Franciaország ve-
zetőjének, megígérte, hogy 
segít helyreállítani Francia-
ország függetlenségét, de a 
határok sérthetetlenségével 
kapcsolatban nem vállalt 
kötelezettséget. 

Mint azt Jacques Godfrain, 
a De Gaulle Alapítvány elnöke a 
Francia Intézet és a Terror Háza 
Múzeum által nemrégiben közösen 
szervezett konferencián elmondta, 
a nagyhatalmak vezetői elsősorban 
saját érdekeiket szem előtt tartva tá-
mogatták a tábornokot. Az Egyesült 
Államok elnöke, aki „veszélyes dik-
tátorocskának” is nevezte a francia 
vezetőt, az amerikai adminisztráció 
igazgatása alatt egyfajta megszállt 
státusban látta volna szívesen Fran-
ciaországot a német csapatok kiűzése 
után. Ennek jeleként például a dol-
lárhoz hasonló bankjegyeket nyoma-
tott, amelyet a felszabadítást követő-
en vezettek volna be a frank helyett. 
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juttatásától semmilyen megegyezés remé-
nyében nem volt hajlandó lemondani” 
- méltatta Schmidt Mária, a Terror 
Háza igazgatója a Francia Köztársa-
ság 18. elnökét. Személyisége „szenve-
délyes, makacs, elhivatott, büszke, hiú, és 
konfrontatív volt”. Képzelőerő, bátor-
ság, és helyes helyzetértékelő képesség 
volt szükséges ahhoz, hogy Angliába 
menjen, és céljai érdekében megnyer-
je a vele nem szimpatizáló vezetőket. 

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi 
Intézet munkatársa de Gaulle és a 
magyar vezetés kapcsolatára vilá-
gított rá. A második világháború-
ban Franciaország tudatában volt 
annak, hogy Magyarországgal nem 
áll hadban. Balatonbogláron és más 
táborokban mintegy hatszáz fran-
cia menekült katona tartózkodott 
hazánkban. Mozgósításuk jó lehető-
ségnek tűnt, különösen a Kállay-kor-
mány kiugrási kísérlete idején. 1943-
tól titkos tárgyalások kezdődtek az 

angol-amerikai szövet-
ségesekkel, de konkrét 
egyeztetésre a francia és a 
magyar ellenállás között 
csak 1944 februárjában 
került sor. A külügyi ira-
tokon de Gaulle is szere-
pel a címzettek között, 
de néhány ceruzával írt 
feljegyzésen kívül nincs 
konkrét forrás arról, 
mi volt a véleménye az 
együttműködésről. 1944. 
március 19-én a német 
hadsereg megszállta Ma-
gyarországot, a tárgya-
lásokban érintett katonai 
vezetőket letartóztatták. 
Jules Brévié, Franciaor-
szág nagykövete elhagyta 
az országból. 

Sztálin a felszabadulás után de 
Gaulle legnagyobb bosszúságára 1946 
januárjáig lehetetlenné tette hazánk-
ban francia képviselet létrehozását. A 
tábornok a kelet-európai térségben 
apró államokból szerveződő laza fö-
derációt képzelt el, Magyarországot 
pedig stratégiai fontosságúnak tar-
totta a szovjet diktatúra és túlka-
pások megfékezése szempontjából. 
Azonban hiába kötött egyezséget a 
Szovjetunióval, a háború végső sza-
kaszában rá kellett jönnie, elképzelé-
seit nem veszik komolyan. A nagyha-
talmak nem hívták meg sem a Pots-
dami, sem a Jaltai tárgyalásokra.

KŐvágó AngélA

De Gaulle (jobbról a második) Roosevelt elnökkel (balról a második) és 

Churchill-lel (jobb szélen) Casablancában
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Az első dinoszaurusz-lábnyomokat Wein György, a 
Magyar Állami Földtani Intézet geológusa fedezte 
fel 1966-ban, a mecseki Pécs-Vasas kőszénbányájá-

nak alsó-jura korú rétegeiben, melyről először Tasnádi 
Kubacska András számolt be 1967-ben az Élet és Tudo-
mány hasábjain. Ezt követően 14 évig nem kerültek elő le-
letek, mígnem a nyolcvanas évek elején néhány újabb láb-
nyomra bukkantak, ezúttal Komló határában, a Zobák-
akna területén.

Hazánk területén dinoszauruszokra utaló fosszíliákat 

elWször nem is olyan régen, 47 éve találtak, s azok is csu-
pán lábnyomok voltak. Azóta sok ezer újabb lelet került 
elW a mecseki helyszínen, ám csontjaikat, fogaikat mind 
a mai napig nem sikerült beazonosítani, így ezekrWl a 200 
millió éve élt állatokról igen keveset tudunk. A lábnyo-
mok legújabb vizsgálata számos meglepW információval 
szolgált e kistermete, feltehetWen ragadozó életmódú, 
korai dinoszauruszok mozgásával kapcsolatban. 
Kutatásaink arra is rávilágítottak, hogy a fosszilis láb-
nyomok vallatása egy igen bizonytalan tudományterület.

A lábnyomok megismeréséhez igazán nagy löketet adtak 
az 1988-as év felfedezései. Ebben az évben, nyári terepgya-
korlat során az Eötvös Loránd Tudományegyetem geológus 
hallgatói (Hips Kinga, Nagy Ágoston, Pataki Zsolt) és okta-
tói ( Józsa Sándor, Szakmány György) további lábnyomokat 
találtak a Pécsbánya határában működött Karolina-völgyi 
kőszénkülfejtés alsó-jura rétegeiben. „Ez alkalommal azon-
ban – ahogy Hips Kinga és kollégái, a leletek első leírói 
1988-ban fogalmaztak – nem szórványleletek hanem „teljes ös-

vények, egy egész sétatér került elő, lábnyo-
mok  százaival”. A Mecseki Kőszénbá-
nyák és a Nemzeti Múzeum munka-
társainak segítségével mintegy 75 négy-
zetméteres felületet tártak fel, ahol több 
mint 350 nyom került elő. Érdekes, 
hogy a hallgatók munkájától függetle-
nül, azokkal nagyjából egyidőben a va-
sasi külfejtésben a Földtani Intézet 
munkatársai is komoly felfedezést tet-
tek, melynek eredményeként egy kö-
rülbelül  100 négyzetméteres felületen 
110 lábnyomot tártak fel. 

16 év pihenés után
Az egyetemi hallgatók és oktatók által 
1988-ban begyűjtött nyomok a Nem-
zeti Múzeum pincéjébe kerültek. Min-
den bizonnyal mind a mai napig ott is 
lennének, ha a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum nem vált volna ki és 
költözött volna át a 2000-es évek elején 
az egykori Ludovika Akadémia és a 
mellette található Lovarda épületébe.

200 millió éves dinoszaurusz-lábnyomok a mecseki Pécsbánya egykori külfejtésében 1988-ban 

(NAGY ÁGOSTON FELVÉTELE)

CSAK LÁBNYOMAIKAT 
ISMERJÜK

A  M E C S E K I  D I N O S Z AU R U S Z O K  V I L Á G A

PD73021
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NYOMOLVASÁS PALEONTOLÓGUS MÓDRA

A megQrzQdött lábnyomokon és lábnyomsorozatokon sok olyan para-
méter mérhetQ (például lábnyomhossz, lépésköz, ujjak közti szög), me-
lyek nagyban segítik a nyomok összehasonlítását, rendszertani hova-
tartozásának meghatározását és egyáltalán dokumentálhatóvá teszik 
az egykori állat mozgását.

A két lábnyomos kQlap közül a kisebb 5,7 méter hosszú, átlagosan 
1,3–1,5 méter széles és összesen 27 lábnyomot Qriz, amelyek 7 csapá-
ba rendezQdnek. A 7 sorozat közül 5 majdnem azonos, a mai, bányában 
felvett irányoknak megfelelQen észak–déli irányban húzódik, bár ezek 

között az ’A’ sorozat ellentétes irányban halad. Ezen a felületen a nyo-
mok sekélyek, döntQen háromujjúak, és néha a lábközépcsontok távo-
labbi végeinek lenyomata is megQrzQdött. A kQlap leghosszabb csapá-
sa, a ’C’ sorozat 7 nyomból áll, s érdekessége, hogy míg a sorozat elsQ 
két lábnyoma között a lépésköz 64 centiméter, a 4. és 5. nyomoknál ez 
már 95 centiméter, az 5. és 6. nyomok között pedig 86 centiméter. Ez 
arra utal, hogy ezen a szakaszon gyorsabban haladt az állat.

A második, nagyobb méret_ lábnyomos felület rétegtanilag nem 
ugyanazt a horizontot képviseli, mint a kisebb kQlap, hanem eredetileg 
attól néhány centiméterrel mélyebb rétegbQl származik. Ez azonban 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lehet olyan lábnyomsorozat, mely 

mindkét kQlapon át húzódik. Az állat testtö-
megétQl és az aljzat fi zikai paramétereitQl 
függQen ugyanis a nyomok átütnek akár 
5–10 centiméternyi rétegen keresztül is. Így 
lehet az, hogy amíg az egyiken a nyomok 
mélyek, részletgazdagok, a másikon jóval 
sekélyebbek.

A nagyobb méret_ lábnyomos felület 
mintegy 10 méter hosszú, átlagosan 2,7 
méter széles és 75 lábnyomot tartalmaz, 
melyek összesen 14 csapába rendezQdtek. 
Közülük az ’A’ és ’B’ sorozatok a leghosz-
szabbak a 10 és 11 lábnyomukkal. Ezek 
többsége háromujjú, ami a mecseki dino-
szauruszok esetében a 2., 3., és 4. ujjak le-
nyomatát jelenti. Akadnak azonban olyan 
nyomok is, ahol az 1. redukálódott ujj, sQt a 
megnyúlt lábközépcsontok (csüd) lenyoma-
ta is látszik. Ezen a felületen található négy 
olyan sorozat (A, B, I, K sorozatok), melyek 
nagyjából párhuzamosan, hasonló lépés-
közökkel jellemezhetQk. Nem kizárt, hogy 
az ezeket a nyomokat hátrahagyó állatok 
csapatokba verQdve haladtak végig ezen a 
területen, bár erre semmilyen közvetlen bi-
zonyítékunk nincs.

A költözés és a később meg-
valósított, ma is látható állandó 
kiállítás előkészítése folyamán 
a nyomokkal teli kőlapok újra 
kikerültek a faládákból. Az 
Akadémia dísztermében az 
egykori megtalálók, múzeu-
mi és egyetemi kutatók és 
hallgatók kezdték összeállítani 
az egyes darabokat. A kétszeri 
szállítás nem tett jót a kőla-
poknak, meg aztán az eltelt 
16 év is hosszú időszaknak bi-
zonyult: hiába az egykori raj-
zok, térképek, számozások, 
sok olyan kőlap akadt, mely-
nek nem volt meg a helye.

Kutatócsoportunk ebbe a 
sziszifuszi munkába kapcso-
lódott be, melynek során több 

A dinoszaurusz-lábnyomokkal teli, felszedett és kirakott kQlapok, még a terepen
(NAGY ÁGOSTON FELVÉTELE)

A néhány éve újra összeállított lábnyomokkal teli két kQfelület feltérképezése. 
A rózsadiagrammok a sorozatok irányának gyakoriságát, a bet_k az egyes sorozatokat, 

a számok a sorozatban lévQ lábnyomok számát mutatják.

az ELTE TTK épületében látható kQfelület

a múzeumban látható kQfelület
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hétnyi „kirakósjáték”, kőlapmosás és -ragasztás révén végül 
két nagyobb felületet sikerült összerakni. Bár ez a két felület 
nem jelentette az egykor felszedett és dokumentált, mintegy 
75 négyzetméteres, több száz lábnyomot őrző leletegyüttes 
egészét, így is sok új tudományos információra derült fény.

A kisebb lábnyomos felület Budapesten, az ELTE Termé-
szettudományi Karának lágymányosi déli tömbjében, míg a 
nagyobb sorozat a Magyar Természettudományi Múzeum 
kiállításában látható. Utóbbi összerakása igen sok türelmet és 
időt igényelt, mert számos darabja hiányzott vagy korábban 
darabokra tört. Ebből is következik, hogy ez a nagyobb fe-
lület igen csipkézett, egyenetlen szélű. 

A múzeumban kiállított leletegyüttes legnagyobb értéke, 
hogy a nyomok csapákba rendeződve követhetők: a 102 láb-
nyom összesen 21 csapában őrződött meg, melyek némelyi-
ke 10-11 nyomból áll és 7-8 méteren keresztül követhető. 

Melyikkel azonos?
Az első lábnyomokat Kordos László tanulmányozta és írta le 
részletesen Komlosaurus carbonis néven, 1983-ban. A fajnév 
Komló városára és a kőszénre utal. A ’80-as évek végén és a 
’90-es évek elején talált lábnyomok felkeltették a külföldi 
nyomfosszília-kutatók figyelmét is, akik közül Gerard 
GierliMski lengyel paleontológus eljött Magyarországra, járt 
a lelőhelyeken, és részletesen tanulmányozta a nyomokat. 
Végül 1996-os publikációjában arra a következtetésre jutott, 
hogy a mecseki lábnyomok nem a Komlosaurushoz, hanem a 
már régóta ismert Grallatorhoz és a Kayentapus soltykovensis 
fajhoz sorolhatók. A hallgatók által 1988-ban felfedezett 
leletegyüttest az újbóli összerakásig azonban senki sem ta-
nulmányozta részletesen.

Kezünkben volt tehát a lehetőség, hogy kiderítsük, vajon a 
nyomok azonosak-e a Kordos László által leírt Komlosaurus-
nyomokkal, vagy más fajról van szó. Azt is tisztázni akar-

tuk, hogy GierliMski revíziója valóban megállja-e a helyét. 
Mindemellett igyekeztünk részletes összehasonlítást végezni 
más, hasonló morfológiájú, a kora-jurából származó, há-
romujjú lábnyomokkal. Vizsgálataink azt mutatták, hogy 
az 1988. évi leletegyüttesben található nyomok morfológiája 
megegyezik az 1983-ban leírt Komlosaurus carbonis nyomo-
kéval. Másrészt arra is rávilágítottunk, hogy a Komlosaurus 
vékony ujjú, már-már madárszerű nyomai sok tekintetben 
eltérnek a Grallator, Eubrontes és Kayentapus genusokba so-
rolt nyomoktól. 

Rendkívüli hasonlóságot véltünk viszont felfedezni – 
mind méretben, mind morfológia tekintetében – az Egye-
sült Államok keleti felén található Newark-medence klasz-
szikus lelőhelyeinek Platypterna-, Sauroidichnites- és 
Sillimanius-nyomaival. Sajnos azonban ezeknek a több mint 
150 évvel ezelőtt publikált fajoknak a modern revíziója (ide-
értve a részletes leírást is) még nem történt meg. Ebből adó-
dóan egyelőre nem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy a 
mecseki Komlosaurus nyomai esetleg az említett valamelyik 
észak-amerikai faj nyomainak tekinthető-e (ebben az eset-
ben a Komlosaurus név érvényét veszti).

Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehet az, hogy az At-
lanti-óceán két oldalán, sok ezer kilométerre egymástól 
ugyanazon fajok nyomait találták meg. Nem szabad azon-
ban megfeledkeznünk arról, hogy 200 millió évvel ezelőtti, 
a jura időszak legelején képződött nyomokról van szó, ami-
kor az Atlanti-óceán még nem létezett, Európából Észak-
Amerikába száraz lábbal el lehetett jutni és a Mecsek-hegy-
ség jóval nyugatabbra volt a mai helyzetéhez képest. A 
Newark-medence és a Mecsek egykori területe tehát vi-
szonylag közel lehetett egymáshoz.

Variációk egy témára
A fosszilis lábnyomok kutatása egy igazán sok bizonyta-
lanságot hordozó tudományterület. E bizonytalanságot 
okozó tényezők alapvetően három dolog köré csoporto-

A lábnyomsorozatokon és a lábnyomokon mérhetQ paraméterek:  
az g és く az ujjak közti szögeket, a h a lépésszöget mutatja

Az egyik legmélyebb lábnyom a Magyar Természettudományi Múzeum 

kiállításában látható kQfelületen. A 2., 3., és 4. ujjakon kívül itt az 1. ujj  
(a kép alsó részén) és a lábközépcsontok lenyomata is látható.



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/18   553

sulnak, melyek közül az első a nyomot hordozó állathoz 
kapcsolódik. Az állat lába ugyanis mozgásától, sebességé-
től, irányától és egyáltalán a talaj egyenetlenségeitől füg-
gően különböző szögben éri és hagyja el a talajt. Így pél-
dául bizonyos ujjak erősebben, míg mások kevésbé vagy 
egyáltalán nem érik a talajt, és így lenyomataik sem lát-
szanak. Eltérő sebességű állatok szintén eltérő alakú nyo-
mokat hagyhatnak hátra (például csak az ujjlenyomatok 
látszanak futás során, viszont lassú mozgásnál a talplenyo-
matok is).

A második meghatározó tényező a nyomot őrző üle-
dék fizikai tulajdonságaiból adódik. Az, hogy egy láb-
nyom milyen mély lesz és mennyi részletet őriz meg az 
állat talpáról, ujjairól, az nagyban függ a talaj összeté-

telétől, víztartalmától, homogenitásától. Szikkadt, épp-
hogy nedves talajon szinte alig látható egy állat lábnyo-
ma, míg sáros, iszapos talajon akár több centiméternyire 
is belesüllyedhet az állat.

Végül pedig hátravannak azok az események, amelyek a 
lábnyom keletkezésétől annak megtalálásáig történnek. Az 
üledék száradási sebessége (például gyorsan kiszárad és kire-
pedezik; lassabban szárad és megőrzi a részleteket, nagyon 
lassan szárad, ezért elmossa a következő dagály) és a száradás 
utáni betemetődés megléte szintén kritikus a nyomok meg-
őrződése szempontjából. Ha a nyom kiszáradt és betemető-
dött, még fennáll a kőzetté válás során fellépő tömörödés 
hatása, mely során a felettük vastagodó üledékek rétegterhe-
lésének köszönhetően az üledék akár hetedére is összetömö-
rödhet (míg az agyagos üledékek akár 7-8-szorosan is tömö-
rödnek, a homok szinte nem tömörödik). Ennek köszönhe-
tően a nyom is kilapul, sőt extrém esetben akár el is tűnhet. 
Ha pedig egy már fosszilis lábnyom mindezt túlélte, még 
mindig elpusztíthatja, alakíthatja a felszíni erózió a földtör-
ténet későbbi periódusaiban.

Az itt felsorolt tényezők valamelyike általában befolyásolja 
a nyomok megőrződését és bizonyos tényezők esetében ez 
sokszor vezet különböző alakú nyomokhoz. Így a 
Komlosaurus-nyomok esetében akad példa arra, hogy egy so-
rozatban, amíg az egyik lábnyom megőrizte az első ujj és a 
lábközépcsontok lenyomatát is, egy másik nyom viszont 
csak a 2-4. ujjakét. Fontos ugyanakkor azt is leszögezni, 
hogy bizonyos, nyomokon mérhető paraméterek nagyjából 
állandónak vagy legalábbis szűk határok között változónak 
tekinthetők. Ilyen például az ujjlenyomatok egymáshoz vi-

szonyított hossza és az azok közti szö-
gek értéke vagy az ujjlenyomatok vas-
tagsága.

Sebességmérés 200 millió év 
távlatából

A lábnyomokból megbecsülhető a me-
dencerégió magassága. Ebből és az azo-
nos lábak lépéstávolságából kiszámítha-
tó, hogy hozzávetőlegesen mennyi lehe-
tett a nyomokat hátrahagyó állat sebes-
sége. Ezek alapján az általunk vizsgált, 
21 lábnyomsorozatot hátrahagyó álla-
tok sebessége 6 és 14 kilométer között 
lehetett óránként. A számított értékek 
összhangban vannak az azonos lábak 
által hagyott nyomok távolságával, mi-
szerint ha ez a távolság nagyobb, érte-
lemszerűen hosszabb a lépésköz és az ál-
lat sebessége is nagyobb. Csak összeha-
sonlításképpen: egy tempósan gyalogló 
ember sebessége körülbelül 5 kilométer 
óránként. A mecseki dinoszauruszok 
tehát tempósan szaladtak, galoppoztak 
végig azon az egykori vizes, homokos 
tengerparti fövenyen, amely mintegy 
200 millió évvel ezelőtt, valahol Európa 
akkori déli peremén létezett.

Ősi AttilA

Egymást követQ lábnyomok (C) és részleteik (A, B) a kisebb, az ELTE TTK lágymányosi 
épületében kiállított kQlapon. A római számok az adott ujjak lenyomatát jelentik.

Komlosaurus carbonis 

testrekonstrukciója

PECSICS TIBOR RAJZA



554   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/18

A bankok a gazdaság főbb szereplőinek (állam, önkor-
mányzatok, vállalkozások, magánszemélyek) pénz-
ügyi kapcsolatát, pénzügyi szolgáltatásait, az egyes 

gazdasági események, az áruforgalom pénzügyi lebonyolí-
tását végzik el, továbbá egyes szereplők pénzfeleslegét (a 
megtakarításokat) kapcsolják össze más szereplők pénzhiá-
nyával (a hitelfelvétellel). A bankok a gazdaság pénzügyi 
közvetítő, lebonyolító szerepét töltik be. A bankok e felada-
tukat hagyományosan az ügyfél lakhelyéhez, tartózkodási 
helyéhez közel települve, fiókok segítségével látják el, ahol a 
bankalkalmazott és az ügyfél személyesen beszéli meg és in-
tézi pénzügyeit. Ha a kapcsolatfelvétel hagyományos mó-
don már megtörtént és az ügyfélnek nincs igénye személyes 
kapcsolatra vagy a bankszolgáltatás nem követel meg kife-
jezetten személyes jelenlétet, a pénzügyi szolgáltatásokat 
modern eszközökkel személytelenül is folytathatja az ügyfél 
bankkártyával, interneten, telefonos ügyfélszolgálattal. 

A bank vállalkozás
Különbözik-e egy bank egy másik vállalkozástól? Sok te-
kintetben igen, hiszen a bankokra, működésükre szigorú 
törvények, szabályok vonatkoznak. Napi működésüket, 
tőkehelyzetüket, kockázatvállalásukat, piaci környezetü-
ket, ügyfélkapcsolatukat, fogyasztókkal szembeni maga-
tartásukat állami felügyelet (Pénzügyi Szervezetek Álla-
mi Felügyelete, PSZÁF) ellenőrzi. A bank tevékenységé-
ről, a mérlegében beállt változásokról meghatározott rend 

A BANKOKRÓL,  MdKÖDÉSÜKRVL,  A  BANKVÁLASZTÁSRÓL

A PÉNZVILÁG M^KÖDÉSE 
MEGÉRTHETP

A pénz története, a pénzkezelés, a bankok, a pénzváltók meködése több mint két és fél ezer éves 
idWszakot ölel át. A pénzhez kapcsolható folyamatok napról-napra fejlWdnek, és sokszor ezek megér-

tése, pénzügyeink hatékony intézése nem is tenik egyszerenek.   

szerint (napi, havi) jelentést is küld a felügyelő állami szer-
vezetnek. E tekintetben egy átlagos vállalkozáshoz képest 
a bankoknak lényegesen komolyabb működési feltételek-
nek kell megfelelniük. 

Más értelemben viszont a bankok vállalatként pontosan 
úgy működnek, gazdálkodnak, mint egy másik vállalkozás: 
a bank tulajdonosai (a részvényesek) abban érdekeltek, hogy 
a bank nyereségesen működjön, részvényeik után osztalékot 
kapjanak vagy részvényük piaci értéke, árfolyama növeked-
jen. Ebből eredően a bank operatív irányítását végző veze-
tősége a banki szolgáltatásokból, az ügyfelektől beszedett 
jutalékokból, díjakból, kamatkülönbözetből és egyéb bevé-
telekből a kifizetett kamat, továbbá a működési és más üzle-
ti költségek levonása után nyereség elérésére törekszik.

Tekintve, hogy a bankok piaci környezetben, számos ver-
senytársuk mellett működnek, szolgáltatásaik fajtáit, sokfé-
leségét, ezek minőségét, díjait, jutalékait e nyereségérdekelt-
ségnek megfelelően határozzák meg. A bankok általában 
hosszú távú nyereségérdekeltségre törekszenek, azaz minél 
több ügyfelet szeretnének minél szélesebb szolgáltatásféle-
séggel kiszolgálni. 

Ugyan a bankok ismerik, és alkalmazkodnak is a verseny-
társaik által alkalmazott díjakhoz, jutalékokhoz, azok mégis 
különböznek. Az ügyfélnek tehát alapvető érdeke, hogy 
bankválasztás előtt tájékozódjon ezekről, illetve, ha élő bank-
kapcsolata van, akkor folyamatosan kövesse bankja és a ver-
senytárs bankok szolgáltatásait, azok színvonalát és árazását. 

Ebben az értelemben tehát a bankokról alkotott vélemé-
nyünk, tudásunk bővítése ugyanolyan fontos, mint például 
az általunk használt különféle műszaki eszközök fejlődésé-
nek, szolgáltatási színvonalának követése. 

A világról, a társadalomról, annak szereplőiről, gazdasá-
gi szervezeteiről gyakorta alkotunk véleményt mégpedig 
azért, mert ezekkel partneri vagy ügyfélkapcsolatban ál-
lunk. Egyes üzleti partnereinket szeretjük, mert jót tesz-
nek velünk, segítenek bajainkon (a postás elhozza a leve-
let, az orvos meggyógyít, a könyvtáros segít kiválasztani 
a kikölcsönzendő könyvet stb.). Egy sor szervezettel, in-
tézménnyel már nem vagyunk ilyen barátságosak: az 
adóhivatalt nem szeretjük, mert a bevallást határidőre be 
kell adni és az adót pontosan meg kell fizetni. A bankokat 
ugyancsak nem szeretjük: mert náluk van a pénz, mert öl-
tönyben, nyakkendőben járnak, mert a betétekre nem ad-
nak elegendően magas kamatot, mert nem adnak hitelt, 
ha kérünk, vagy ha adnak, csak magas kamattal, és rá-

Mozgó ATM
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során, illetve hogyan kezeljük megtakarításainkat. Az is fon-
tos, hogyan szervezzük meg mindennapi pénzügyeinket, 
milyen formákat, technikai eszközöket használjunk pénz-
ügyeink intézése során és ehhez melyik bankot válasszuk. 

Egy vagy több bank ügyfelei legyünk?
Egy magánszemély vagy család általában az alábbi általános 
bankszolgáltatásokat veszi igénybe: számlavezetés forintban 
és esetleg többféle devizában, rendszeres vagy eseti átutalás, 
csoportos beszedési megbízás, készpénzbefizetés vagy -kifi-
zetés, kártyahasználat, esetleg társkártya-használat, betétel-
helyezés és különböző futamidejű, rövidebb, hosszabb távú 
megtakarítások. A bankok ismerik ügyfeleik, főbb ügyfél-
típusaik pénzügyi szokásait, ezért többféle számlacsomagot 
(aktív, rendszeres jövedelemmel rendelkező ügyfelek, diá-
kok, nyugdíjasok, stb.) kínálnak. Amikor a pénzügyi szoká-
sainkat lefedő bankszolgáltatásokat gondoljuk végig és elő-
készítjük bankválasztásunkat, az alábbi feltételekkel számo-
lunk: milyen bankszámla-csomagot válasszunk, melyik áll 
leginkább összhangban igényelt szolgáltatásainkkal; mennyi 
a számlacsomag havi díja; ha tetszik a kiválasztott számla-
csomag, de mégis van olyan szolgáltatás, ami nekünk fontos 
és rendszeresen használjuk, ám azt nem tartalmazza a szám-
lacsomag, akkor annak mennyi a díja (pl. a számlacsomag 
csak forintszámlát tartalmaz, de szükségünk van deviza-
számlára is, vagy a széfszolgáltatás fontos lenne, de nincs 
benne a számlacsomagban); milyen (forgalmi vagy techni-
kai) korlátozások vannak a számlacsomagban (pl. naponta 
hány alkalommal tudunk kártyánkkal az ATM-ből kész-
pénzt felvenni); fizetési számlánkra (a folyószámlánkon he-
verő pénzünkre) mennyi (látra szóló) kamatot fizet a bank; 
ha bővül, változik pénzügyi szokásunk, van-e mód másik, 
esetleg kedvezőbb számlacsomagot választanunk; család-
ként gondolkodva, kell-e minden családtagnak bankkap-
csolat, például van-e társkártya.

adásul a nyújtott hitel után még fedeze-
tet is kérnek, sokat fizetünk a bank-
szolgáltatásokért stb. A közvélekedés-
ben különböző mércék vannak szolgál-
tatásokról, szakmákról, a szükséges 
szakértelemről, és ezek nehézkes össze-
mérése miatt kevés az igazi kapaszko-
dó: nehéz józan és mérvadó értékítéle-
tet alkotni.  

Hiányos pénzügyi ismeretek
Ráadásul a különféle bankszolgáltatások 
természetét, tartalmát, előnyeit és kocká-
zatait az ügyfélnek meg kell értenie, mi-
előtt azt igénybe venné. Ehhez pedig 
időnként komoly és alapos ismeret szük-
séges. Sok esetben az ezzel kapcsolatos 
pénzügyi kultúránk nagyon hiányos. E 
pénzügyi ismeret követelménye egyéb-
ként semmiben sem különbözik más, ha-
sonló pénzügyi vagy más természetű is-
meretek meglététől, csak példaként né-
hány ilyen: biztosítási ismeretek, ha laká-
sunkat, vagyontárgyainkat biztosítani 
akarjuk, gépjármű vagy nagyobb értékű 
híradástechnikai eszköz kiválasztása és megvásárlása stb.  

A bankok működésében történő eligazodás tekintetében 
sajnos a fiatalok évek óta kimaradnak a hatékony oktatás-
ból, az alapvető pénzügyi ismeretek megszerzése akadozik. 
Jobbára a családtól, az idősebbektől, a pénzügyekben já-
ratosabbaktól szerzik meg az ismeretet, de nem mondhat-
juk, hogy a pénzügyi tudatosság alapjait megkapják. 

Az internet világában bankválasztás előtt otthonról, karos-
székből szerezhetjük meg az alapvető tájékozódási pontokat: 
megkereshetjük azon bankok honlapját, amelyeknek lakó-
helyünkhöz, munkahelyünkhöz közeli fiókja van és azokét 
is, amely bankokról barátainktól, ismerőseinktől jó híreket, 
ügyfélbarát kapcsolatot, kifogástalan kiszolgálást hallot-
tunk. Csak a legfontosabbak, amit mindenképpen fel kell 
mérnünk: szolgáltatások, számlakezelés, megtakarítások, 
hitelek, befektetések, technikai kapcsolatok (bankkártyák, 
internetes bankolás, biztonsági feltételek, fiókügyintézés, te-
lefonos és 24 órás ügyfélszolgálat, hirdetmény a szolgáltatá-
sokról és ezek díjairól). A legfontosabb információkat célsze-
rű összegyűjteni, összehasonlítani, még mielőtt elindulnánk 
a bankhoz számlát nyitni.

A PSZÁF honlapja is sok segítséget ad, nagyon hasznos 
pénzügyi, ügyfélkapcsolati, fogyasztóvédelmi, megtakarí-
tásokkal, hitelfelvétellel, kockázatvállalással kapcsolatos in-
formációkat nyújt.

A gazdasággal, napi pénzügyekkel foglalkozó internetes 
újságok (pl. napi.hu, vg.hu, portfolio.hu) szinte napi gyako-
risággal közölnek összehasonlításokat banki termékekről, 
díjakról, megtakarításokról, befektetési lehetőségekről és bi-
zonyos kockázatos üzletekről is. Ezen információk is segíte-
nek jobban eligazodni a változó pénzügyekben.  

Magánszemélyként, diákként, kisvállalkozásként kemé-
nyen megdolgozunk jövedelmünkért, bevételünkért, tehát 
egyáltalán nem mindegy, hogy pénzünket hogyan használ-
juk fel: mennyire vagyunk gondosak, előrelátóak költéseink 

Pénzváltó és felesége (Marinus van Reymerswaele, 1540)
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Ha gondosak, előrelátóak vagyunk, nemcsak a számla-
csomag vagy az egyes szolgáltatások árazása alapján dön-
tünk. A szolgáltatások minőségével is elégedetteknek kell 
lennünk. Ha az adott bankfiókba megyünk, legyen ud-
varias, segítőkész az alkalmazott, a számlánkkal kapcso-
latos okmányok, havi számlakivonatok legyenek átte-
kinthetőek, érthetőek, kapunk-e sms-üzenetet számlán-
kat érintő pénzmozgásokról? Ezeket mindenképpen el-
várhatjuk bankunktól.

Az is fontos, hogy lakóhelyünk, munkahelyünk közelében 
van-e a kiválasztott banknak fiókja, készpénzkiadó auto-
matája, mert ezek igénybevételére esetenként szükségünk 
lehet. Pénzügyi szokásaink alapján fontos, hogy ha otthon-
ról akarunk bankszolgáltatást igénybe venni, akkor az inter-
netes banki szolgáltatás is kifogástalan minőségű legyen na-
pi 24 órán keresztül.

Időnként mégis szükséges a felülvizsgálat. Ha munka-
helyi-dolgozói bankkapcsolatról van szó, a bankok egyedi 
szolgáltatást és egyedi díjakat, árakat határoznak meg a 
munkahelynek, tanintézménynek és azon keresztül a dol-
gozóknak, diákoknak is. De a pénzpiaci verseny és a 
gyakran változó gazdasági, pénzügyi körülmények miatt, 
legalább évente foglalkozzunk egy kicsit a részletekkel: 
mennyibe is kerül a családnak a bankkapcsolat és elége-
dettek vagyunk-e a szolgáltatás színvonalával? Egy év 
alatt ugyanis nagyon sok változás történik a bankpiacon: 
a bankok folyamatosan versenyeznek újabb ügyfelek 
megszerzéséért, és gyakorta változnak ezért a bankszol-
gáltatások árai is.

Ugyan sokszor hiányosak ismereteink a pénzvilágról és azt 
gondoljuk, eltévedünk a bankok erdejében, de ez nem így 
van. Számtalan eszköz, forma, információ áll rendelkezé-
sünkre ahhoz, hogy pénzügyeinkben is előrelátóak legyünk, 
a lehetséges kockázatokat kizárjuk és tudatosan, felkészülve 
tervezzük meg bankkapcsolatunkat és éljünk is a bankok ál-
tal nyújtott szolgáltatásokkal. Az esetenkénti hiányos isme-
retek megszerezhetőek és ne feledjük: a szülőktől, nagyszü-
lőktől örökölt „józan paraszti ész” is sokszor segít!

PALLA GÁBOR

Ringató
Megható látvány, amikor egy ragadozó óriási szemfogai kö-
zé veszi a kicsinyét és óvatosan átszállítja egyik helyről a má-
sikra. A kétmázsás zsákmányt is leterítő oroszlán egyetlen 
karcolást sem ejt 1-2 kilogrammos kölykén. De macskáknál, 
kutyáknál, rágcsálóknál is gyakori, hogy az anyák költözte-
téskor nyakon csípik utódaikat, akik moccanás nélkül lóg-
nak anyjuk szájában. Vajon miért nem visít és kapálózik 
ilyenkor a kölyök? Talán megdermed a félelemtől az éles fo-
gak között? Ellenkezőleg: a Current Biologyban megjelent 
friss tanulmány szerint a kicsiket megnyugtatja, ha feleme-
lik őket.

Történt, hogy egy kutatónak kisbabája születetett. Ha a 
babák sírnak, a szülők leghatáso-
sabb módszere a megnyugtatásuk-
ra az, ha karba veszik a kicsit és fel-
alá sétálnak vele. Miközben a ku-
tató a saját gyermekét ringatta, 
eszébe jutott, milyen sokszor látta 
a laboratóriumban, ahogyan az 
egérmama felemeli és cipeli apró-
ságait. A kölykök ilyenkor varázs-
ütésre mozdulatlanná váltak, 
ugyanúgy, mint a karba vett ba-
bák. Elképzelhető, hogy a kisegér-
re és a kisbabára ugyanúgy hat a 
szoros tartás és a hintáztató, ringa-
tó mozgás?

A kicsiket nem lehet megkérdez-
ni, de a szívritmusuk könnyen el-
árulja, hogyan érzik magukat.  A kutatók 12, félévesnél fia-
talabb csecsemő szívritmusát mérték meg három helyzet-
ben: miközben a kiságyban feküdtek, ülő anyjuk a karjában 
tartotta őket, illetve sétált velük. A babáknak sétálgatás köz-
ben volt a legalacsonyabb a szívritmusuk, és ekkor sírtak, 
kapálóztak a legkevésbé, a kiságyban viszont sokat nyugta-
lankodtak. Ha az anyjuk felvette őket és sétálni kezdett, 2-3 
másodperc alatt elhallgattak és megnyugodtak. „Ki emel, 
ki emel/ringat engemet?/Kinyitnám még a szemem,/de 
már nem lehet…”. Pontosan ugyanígy viselkedtek a kisege-
rek is: amint anyjuk a szájába vette őket, szívritmusuk le-
esett, abbahagyták a sírást (a kispatkányok számunkra nem 
hallható ultrahangon sírnak), és mozdulatlanná váltak. Ezt 
a hatást váltotta ki az is, ha nem a mama, hanem a kutatók 
emelték fel a kicsiket a nyakbőrüknél fogva. 

Senki nem számított ekkora hasonlóságra. De mi lehet a 
jelenség élettani háttere? Az egerekkel olyasmit is meg lehet 
tenni, amit az emberekkel nem… Kiderült, hogy az anya 
sokkal hosszabb idő alatt viszi be a fészekbe azokat a kicsi-
ket, akik képtelenek összegömbölyödni vagy folyamatosan 
kapálóznak a kutatók által beadott különböző szerek miatt. 
Bizonyos agyi területek eltávolításával az is kiderült, hogy az 
összegömbölyödés kiváltásáért a testtartás és egyensúly sza-
bályozásában szerepet játszó kisagy kérge felelős.

ÉT-ETOLÓGIA

A washingtoni Wall Street
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A z egyszerű ok emögött, hogy a 
függőség legjellemzőbb kom-
ponensének a drogot, a pszicho-

akítv szert tekintjük. Ez, bár látszólag lo-
gikus álláspont, valójában tévútra viszi 
a pszichoaktívszer-függőség és általá-
ban az addikciók megítélését. Norman 
Zinberg volt az, aki elsőként írta le, 
hogy az ugyanazokat a kémiai anyago-
kat használók a világ különböző vá ro-
sai ban – azaz eltérő jogi, egészségügyi 
és szociális környezetben – egészen más 
jellemzőket mutatnak, másképp visel-
kednek, más és eltérő mértékű problé-
mákkal küzdenek. Sőt, arra is felfi-
gyelt, hogy bizonyos személyi és kör-
nyezeti tényezők mellett akár a legad-
diktívabb szerek is használhatók 
kont rol lált módon.

A drogok jelentőségét hajlamosak va-
gyunk tehát felnagyítani, s ezzel kita-
karjuk az egyéb jellemzők szerepét, pe-
dig valójában a droghoz való viszony, a 
viselkedés az érdekes. Nehezíti persze és 
torzítja az észlelésünket, hogy az illegá-
lis szerek esetében, mivel ezek használa-
tának minden formáját deviánsnak és 
elítélendőnek tartjuk, kevéssé tudjuk 
differenciálni a különböző használati 
mintázatokat. Ugyanakkor például az 
alkohol esetében már sokkal nyilvánva-
lóbb, hogy nem az alkohol maga, ha-
nem a használati mintázat, az alkohol-
használó viselkedés az érdekes. Az al-
kohol vonatkozásában pontosan észlel-
jük, hogy a teljes absztinencia és a súlyos 
alkoholizmus között számtalan, a 
mennyiségben és minőségben eltérő 
ivási mintázat létezik – köztük ár tal-
matlan és ártalmas formákkal. 

Nem homogén jelenségről van tehát 
szó, annak ellenére, hogy a pszichoak-
tív hatásért felelős kémiai anyag, az al-
kohol a különböző használati formák 
esetében ugyanaz.

Ezt a jelenséget még jobban megvilá-

gítják a viselkedési addikciók, esetükben 
ugyanis nincs is jelen kémiai szer, a vi-
selkedési mintázat azonban ennek elle-
nére függőséget jelez. A leggyakoribb 
viselkedési addikció a szerencsejáték-
függőség, az online számítógépes vagy 
videójátékokkal kapcsolatos függőség, 
a kleptománia, a pirománia, a vásárlási 
kényszer, a kényszeres gyűjtögetés, a 
közösségi oldalakkal kapcsolatos füg-
gőség, de idesorolhatók az evési zava-
rok (anorexia nervosa, bulímia), illetve 
a szexuális addikciók (a hiperszexuális 
zavar mellett az olyan szexuális zavarok 
is, mint a voyeurizmus, az exhibicio-
nizmus vagy a fétisizmus). Elsőre talán 
furcsának tűnik, de szintén ad dik ció-
ként tartjuk számon a testedzésfüggő-
séget vagy a munkafüggőséget is. 
Utóbbi kettő azért különösen érdekes, 
mivel két, társadalmilag jutalmazott és 
elismert viselkedésről, a sportról és a 
munkáról van szó, s mindkettő alapvető 
feltétele az egészéges emberi létezésnek; 
túlzott mértékű és kényszeres végzésük 
azonban mégis problémát jelenthet.

Hogy mindezen viselkedések eseté-
ben felmerül az addikció és az addiktív 
zavarként történő értelmezés lehetősé-
ge, azt az indokolja, hogy mind a felso-
rolt viselkedések, mind pedig a kémiai 
addikciók vonatkozásában nagyon ha-
sonló tüneti jellemzőket látunk. Megje-
lenik a tolerancia, azaz ahogy a drog-

használó egyre több szert használ a ha-
tás eléréséhez, úgy a szerencsejátékos is 
egyre nagyobb téteket tesz meg, egyre 
többet kockáztat, az online játékos egy-
re több időt tölt az interneten. A meg-
vonásos tünetegyüttes szintén nem csak 
a kémiai függőségek sajátja. 

Bármely viselkedési addikció esetén 
jelentős tünetek, alvászavar, szorongás, 
irritabilitás, depresszív tünetek jelent-
kezhetnek, ha a személy akadályozva 
van a viselkedés végrehajtásában. Jel-
lemző a kontrollvesztés, az, hogy a sze-
mély olyan mennyiségű időt szentel az 
aktivitásnak, ami miatt az élet más, 
fontos területein nem tud a korábbinak 
megfelelő és a tőle elvárt szinten 
teljesíteni, problémák jelentkeznek a 
munka, a tanulás, a párkapcsolat, a 
családi szerepek területén.

A tüneti jellemzők mellett ráadásul 
sok más közös elemet találunk az 
etiológiai faktorokban is. Úgy tűnik, 
részben közös genetikai tényezők ját-
szanak szerepet például a drogfüggőség 
és a szerencsejátékfüggőség kialakulá-
sában, illetve hasonló központi ideg-
rendszeri mechanizmusok felelősek 
ezekért. Itt elsősorban az agyi jutalma-
zó központ szerepét lehet kiemelni, 
amely a természetes (evés, intimitás, 
szexualitás) és a nem természetes (pszi-
choaktív szerek) jutalmak közvetítésé-
ben egyaránt alapvető szerepet játszik. 
Ezt figyelembe véve nem véletlen, 
hogy a leggyakoribb viselkedési 
addikciók valamilyen természetes és 
alapvető emberi szükséglet (evés, sze-
xualitás, játék) mentén szerveződnek. 
A kutatások alapján úgy tűnik, hogy a 
jutalmazó központ alulműködése (juta-
lomhiányos tünetegyüttes) játszhat sze-
repet a fokozott jutalomkereső maga-
tartás kialakulásában, ami az ad dik ció-
hoz vezet. 

DEMETROVICS ZSOLT

VISELKEDÉSI FÜGGVSÉGEK
Amikor szenvedélybetegségekrWl, függWségekrWl beszélünk, elsWsorban a drogok, fWképp az illegális 
szerek jutnak eszünkbe. Esetleg felötlik bennünk, hogy függWséget okozhatnak nem tiltott szerek, az 
alkohol vagy a nikotin is, de már az egyéb, akár egyébként függWségnek is nevezett viselkedésfor-

mákkal, így a szerencsejáték- vagy az internet-függWséggel óvatosabbak vagyunk.
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álmaikat. Általában a nyerési arány 
10–14%, sajnos, ennél jóval kevesebb, 
5–6% – jut a kelet-közép-európai 
országokból beadott pályázatokra. 
Feladatunk, hogy segítsük a felzár-
kóztatást, hiszen itt sincs kevesebb 
tehetség, csak mások a lehetőségek 
és ez a tendencia előbb-utóbb a régió 
tudományos leszakadásához vezet-
het. Tagja vagyok annak a munka-
csoportnak, amelyben terveket dol-
gozunk ki a tehetségek felkutatásá-
ra, a pályázók jobb felkészítésére. 
Célunk, hogy legyen tudományos 
vonzereje Közép- és Kelet-Európá-
nak is, hiszen eredeti gon do latok, tá-
mogatásra méltó kutatási tervek, öt-
letek nálunk is születnek. A stratégi-
ai bizottság törekszik arra is, hogy a 
bírálók között mindig legyenek a 
közép-kelet-európai országokból is 
tagok, akik jobban ismerik a körül-
ményeket. Így az értékelésnél az el-
sődleges szempont, hogy ki milyen 
ötlettel jön, mennyi a kreativitás, 
mennyire eredeti a látásmód. Mert a 
kutatásban kizárólag az embert, a 
tehetségét érdemes mérlegre tenni. 
Csak a kiválóság számít és semmi 
más. 
– Nyilván olyan személy kell a 
„kockázatos” pályázatok elbírálá-
sához, akinek eredeti a látásmód-
ja és originálisan új kutatási ered-

ményei vannak. Önről azt tartják, 
hogy új szemléletet hozott kutatási 
területére. 
– Nem tudom, hogy pontosan mi-
ként jelöltek, csak azt, hogy több 
szinten ment át a jóváhagyásig. Szá-
momra egyedül az ERC Advanced 
Grant elnyerése tette lehetővé, hogy 
Magyarországon dolgozzak. E nél-
kül most Franciaországban lennék. 
Így viszont itthon valósíthatok meg 
egy alapkutatásra épülő, de számos 
alkalmazási lehetőséget rejtő ambici-
ózus kutatási tervet. 

A nitrogénkötő baktériumok és a 
gazdanövény szimbiózisát tanulmá-
nyozva rájöttünk, hogy a gazdasej-
tek több száz kis fehérjét, pep tid-
molekulát termelnek, amelyek nél-
kü lözhetetlenek a baktériumsejtek 
differenciálódásához, nitrogénkötő 
formává való átalakulásához. Ez lu-
cerna esetében körülbelül ötszáz új 
növényi peptid. Ismeretlen volt a 
peptidek biológiai aktivitása és az is, 
hogyan képesek előidézni a baktéri-
umok nagymértékű morfológiai és 
fiziológiai átváltozását – amelynek 
következtében a baktérium elveszíti 
az osztódási képességét is. Ebből fel-
tételeztük, hogy legalább a peptidek 
egy részének sejtosztódást gátló, 
esetleg mikrobaölő hatása is lehet. 
Vagyis a kezünkben van egy kiak-

– Mivel foglalkozik az ERC Tu do-
má nyos Tanácsa és mekkora a fele-
lőssége ennek a 22 fős testületnek?
– A Tudományos Tanács az ERC 
irányító testülete, a támogatások 
stratégiáját és módját határozza 
meg a kreatív, felfedező és innova-
tív kutatások megvalósítására. Tíz 
éve az alapító tagok között volt 
Kroó Norbert, az MTA akkori fő-
titkára, továbbá több Nobel-díjas 
kutató is. Idén a Tudományos Ta-
nács tagjainak egy harmadát új ta-
gok váltották, köztük én is. Ez a 
Tanács az EU-keretprogramoktól 
eltérően egyéneket, a legkiválóbb 
kutatókat, a legeredetibb és legjobb 
ötleteket támogatja minden tudo-
mányterületen. Az egyetlen kritéri-
um a kiválóság. Az ERC lehetősé-
get nyújt a nagy kockázattal járó, 
de ugyanakkor nagy nyereséggel 
kecsegtető kutatások megvalósítá-
sára is. Stratégiájának a sikerét mu-
tatja, hogy az eddigi pályázati nyer-
tesek közül többen Nobel-, Fields-, 
Wolf-, Break through- vagy egyéb 
díjasok lettek. 

Az ERC-támogatás remek lehető-
séget nyújt arra, hogy az eredeti 
gondolkodású, ambiciózus kutatók 
megfelelő körülmények között, az 
európai csúcstechnológiákra alapoz-
va dolgozhassanak és megvalósítsák 
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Kondorosi Éva majd’ két évtizedig dolgozott 

Franciaországban, ahol férje (Kondorosi Ádám) 

vezetésével egy új növénytudományi intézetet hoz-

tak létre. Hazatérésére – 2007-ben – egy magyar-

francia kollaborációs programra épülW NKTH-
pályázat elnyerése adott lehetWséget, így alakult 
meg Szegeden a BAYGEN Intézet, frissen toborzott 

tehetséges és lelkes kutatógárdával.  A Szegeden 

dolgozó akadémikust idén az Európai Kutatási 

Tanács (ERC) Tudományos Tanácsába választották. 
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zel szemben egyedileg némelyikük 
hatékony mikrobaölő, amely to-
vábbi alkalmazási lehetőségeket 
kínálhat, például az élel-
miszeriparban. A húsiparban nin- A húsiparban nin-
csen jó módszer a húsok sterilizá-
lásra, például az állati bőr lenyúzá-
sakor húsba kerülő baktériumok és 
különösen a lisztéria elszaporodá-
sának megakadályozására. Az álta-
lunk felfedezett növényi fehérjék 
erre is alkalmasak lehetnek.
– Van-e esély arra Magyarországon, 
hogy az ilyen jellegű kutatási ered-
ményeket a gyakorlati alkalmaz-
hatóságig végig lehessen vinni? 

– Sok anyagi, technikai, szemlé-
letbeli akadály van. A mi csopor-

tunk dolga elsősor-
ban a kutatás, még 
ha – éppen a jelentős 
európai támogatás 
folytán – a gyakorlati 
al kal maz ha tó ság felé 
is tehetünk lépése-
ket. 
– Milyen felada-
tokat szeretne még 
megvalósítani? 
– Fontos felada-
tomnak tekintettem, 
hogy tehetséges fia-
talokat gyűjtsek ma-
gam köré, hogy ne-
veljem őket és sikeres 
kutatókat faragjak 
belőlük. Szeretném, 
ha a maximumra tö-

rekednének  és a legtöbbet hoznák 
ki magukból, hogy a kutatásaikat 
a legmagasabb szinten valósítsák 
meg és hogy ők is  ERC-nyertesek 
legyenek. Jó lenne nemzetközi tu-
dományos légkörben dolgozni és 
ebben nevelni a fiatalokat. Sajnos 
Magyarországon nem alakultak ki 
igazi nemzetközi kutatócsopor-
tok. Nincs elég vonzerő. Pedig 
nagy szükség lenne, hogy ide 
tudjuk vonzani a kreatív, lelkes 
kutatókat a kü lönböző orszá-
gokból, mert ez megváltoztat-
hatja, bővítheti a szemléletmó-
dot, nagyobb motivációt adhat, 
és növelheti a versenyképessé-
get, helytál lást és az önbizalmat. 
Érdemes a te het sé get mérlegre 
tenni és megméret-tetni.

MONTSKÓ ÉVA

nálatos antibiotikumok esetében 
óriási gondot jelent. Emellett az an-
tibiotikumoknak nagyon sok mel-
lékhatásuk van.  Az általunk talált 
fehérjék legtöbbjének viszont nincs 
toxikus hatása a humán sejtekre. 
Most kezdünk állatkísérletekbe; zeb-
rahal embrión, illetve egér modellen 
vizsgáljuk a peptidek hatását többek 
között toxicitásra, egyedfejlődésre, 
sebgyógyulásra. Ezek még nagyon 
kezdetleges szakaszban lévő kísérletek, 
de előrevetítik, hogy a peptidek 
némelyike akár potenciális gyógyszer- potenciális gyógyszer-
ként is szóba jöhet. 
– Már a potenciális gyógyszer-je-
lölteknél tartunk, holott azoktól a 
fehérjéktől indultunk, amelyeket 

a nitrogénmegkötő baktériumok-
kal szimbiózisban élő gazdanövény 
választ ki a baktériumsejtek dif-
ferenciálódásának szabályozására.
– A baktériumsejtek differenciá-
lódása valóban kulcskérdése a nit-
rogénkötésnek. A Rhizobium-
baktériummal fertőzött növényi 
sejtek a differenciálódás különbö-
ző szakaszában eltérő peptidek 
koktélját termelik, amelyek a bak-
tériumokhoz vagy baktériumokba 
jutva idézik elő a differenciáció 
egyes lépéseit. Növényen belül a 
peptidek együttes hatása nagyon 
különbözhet ezek egyedi hatásától 
a növényen kívül. A növényben 
ezek a molekulák nem toxikusak a 
baktériumokra, amelyek ugyan el-
vesztik osztódó ké pes sé gü ket, de 
élő, működő sejtek maradnak. Ez-működő sejtek maradnak. Ez-

názatlan aranybánya, telis-tele ter-
mészetes növényi peptidmolekulával, 
amelyeknek meg kell ismernünk a 
szimbiotikus funkcióit és rá kell jön-
nünk, hogy még mi mindenre lehet 
felhasználni tisztított formában, 
szimbiózison kívül. Az egyik leg-
nyilvánvalóbb lehetőség mikrobaölő 
hatásuknak a felderítése; új típusú – 
emberre és állatra ártalmatlan – 
baktérium- és gombaölő antibioti-
kum-jelöltek azonosítása. Ez persze 
csak a jéghegy csúcsa, mert a több 
száz eltérő peptid még számos más 
biológiai funkciót rejthet magában. 
– Ez a történet arra is szép pél-
da, hogy a kutatási kíváncsiság hova 
sodorja az embert. A szimbiózisok 
vizsgálatával elsősorban 
a nitrogénkötés mecha-
nizmusának felderítése 
volt a cél, nemde? 
– Ez a cél persze még 
mindig fennáll. Na-
gyon sok pillangós vi-
rágú növény képes 
szimbiózist kialakítani 
R h i zob iu m- b akté -
riumokkal, de a nitro-
génkötés hatékonysága 
igen változó. Sok nö-
vényben hiányoznak 
ezek a szimbiotikus 
pep tidek, a nitrogénkö-
tő baktériumok nem 
differenciálódnak, ha-
sonlóak a szabadon élő 
társaikhoz és kevésbé 
hatékonyan kötik meg a levegő nit-
rogénjét. Azt is vizsgáljuk, hogy a 
lucerna peptidjei hogyan növelik a 
baktériumok nitrogénmegkötő ké-
pességet, és létre lehet-e hozni éppen 
a peptidek révén még hatékonyabb 
nitrogénkötésre képes kapcsolato- képes kapcsolato- kapcsolato-
kat. 
– A növényi peptidek potenciális 
antibiotikus hatása kiaknázható 
lesz, például a gyógyszeriparban? 
– Azt már tudjuk, hogy a peptidek 
egy részének igen erős mikrobaölő 
hatása van számos patogén baktéri-
um és gomba esetében. Eredmé-és gomba esetében. Eredmé-a esetében. Eredmé-
nyeinkből már szabadalom is szüle-
tett, pontosabban születik éppen. 
Ezeknek a növényi peptideknek 
van egy hallatlan előnyük, úgy 
tűnik, hogy nem alakul ki rezisz-hogy nem alakul ki rezisz-
tencia ellenük, ami a jelenleg hasz-
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A robotrepülőgépeknek általában azokat a repülő 
szerkezeteket tekintik, amelyek a célig tartó 
utat a levegőben, repülőgépekhez hasonlóan re-

pülve teszik meg, és csak egyszer használatosak, azaz 
célba érve megsemmisülnek. Pilóta nélküli repülőgé-
peknek viszont azokat a felderítő eszközöket nevezik, 
amelyeket akár többször is fel lehet használni.

A pilóta nélküli légi járműveken (PNLJ, angolul UAV, 
Unmanned Aerial Vehicle) néhány évvel ezelőtt még 
azokat a repülőeszközöket értették, amelyek fedélzetén 
nem tartózkodott repülőgépet vezető ember, de ez nem 
jelentette azt, hogy a gép teljesen autonóm módon tu-
dott volna repülni. Az irányításhoz a földön szakképzett 
repülőszemélyzetre volt szükség. Az esetek túlnyomó 
többségében a repülőgépet ember vezette az alkalmazási 
körzetben, a szükséges manővereket rádió-távirányítás 
útján hajtották végre. A fedélzetre beépített automati-
kus repülőgép-vezető beren-
dezés, más szóval a ro-
botpilóta csak 

azt a célt szolgálta, hogy bizonyos sza-
kaszokon tehermentesítse a kezelőt. Ilyen kriti-

kus repülési mozzanat volt például a leszállás, illetve 
nagy távolságra való repülés során az irány és a magas-
ság tartása. A fárasztó és unalmas feladatokat, mint a re-
pülőgép adott útvonalon tartását, a fordulópontokon 
való végigvezetést, vagy a repülést zavaró turbulenciák 
hatásainak kompenzálását bízzák előszeretettel a repülő-
gépbe épített számítógépekre.

A PNLJ-k alkalmazási alapelve az, hogy arra kell bízni 
a feladat végrehajtását, aki azt jobban képes végrehajta-
ni. Akkor, amikor egy objektumról többszöri rárepülés-
sel kellett információt gyűjteni, korábban célszerűbbnek 
látszott a kézi irányítás, mint a feladat eredményességé-
től függő igen gyakori útvonal-módosítás. Az újabb fej-
lesztésekkel azonban már olyan PNLJ-k készülhetnek, 
amelyek önálló döntéshozatalra képesek, és irányításuk-

P I L Ó TA  N É L K Ü L I  L É G I  J Á R M d V E K

A FATOLVAJOK 
NYOMÁBAN

hoz speciális repülős szaktudásra sincs szükség. Ezek a 
gépek külsőre nem sokban különböznek a távirányítás-
sal vezérelhető modellrepülőktől. A különbség a burko-
lat alatt rejlik, ugyanis ezek az eszközök távirányítás 
nélkül önálló cselekvésre képesek, a repülési körülmé-
nyekhez igazodva a fedélzeti számítógép számítja ki a 
repülési terv teljesítéséhez szükséges manővereket, és 
ezeket külső beavatkozás nélkül saját maguk hajtják 
végre.

Magyar gép a láthatáron
Az ilyen fedélzeti számítógéppel vezérelt PNLJ-k 
kutatásában Magyarország az élen jár. A 
BHE Bonn Hungary Elektronikai 
Kft. vezetésével (BHE), a BME 
Mobil Innovációs Köz-
pont (MIK) és az 

Óbudai Egyetem Neu-
mann Informatikai Kar (OE-NIK) 
részvételével létrehozott fejlesztői 
konzorcium egy teljesen automa-
tizált pilóta nélküli légi jármű fej-
lesztését kezdte el 2009-ben. A 

rendszer kétirányú kommunikáció-
jának alapsávi részét a MIK, a földi 

irányítóközpont és az adatbázist kezelő szerver szoftverét 
az OE-NIK, az összes többi részt alvállalkozók bevonásá-
val a BHE készítette el. A 16 kg össztömegű gép 3 kg 
hasznos teher szállítására képes, elektromotoros meghaj-
tással óránként 60-90 km megtételére alkalmas. A teljes 
repülési idő körülbelül 60 perc, hatótávolsága 15-20 km. 
A rendszer első változatának fejlesztése idén fejeződött be, 
jelenleg a sorozatgyártás előkészítését tervezik.

A BHE elsőként egy 12 kg össztömegű gépet szeretett 
volna kifejleszteni, amelyet végül az elektronikai beren-
dezések mérete miatt 16 kg-ra módosítottak. A megcél-
zott repülési magasság 1000 m volt, ezt bőven túl is tel-
jesítették, mert a prototípus a tesztek során 3000 m-es 
tengerszint feletti magasságon is repült. A piaci igények 
szerint a gépnek elektromos meghajtással kellett rendel-
keznie, aktív élő rádiókapcsolat mellett 15-20 km-es ha-
tósugárral, 500 beállítható, repülés közben is átprogra-

Az elsWként katonai célokra fejlesztett pilóta nélküli légi jármevekkel a mindennapi életben is egyre 
gyakrabban lehet majd találkozni, mert a technológia fejlWdésével képzett pilótát és repülési ismere-

teket sem igénylW „robotrepülWket” lehet alkotni, amelyek bevetése hatékony eszköz lehet többek 
között polgárvédelmi és benmegelWzési célokra.
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a BHE teljes PNLJ-rendszere négy fő részből, indítóállo-
más (katapult), földi irányító központból, fedélzeti elekt-
ronikát tartalmazó repülő egységből és egy leszállító 
egységből áll.

Katapult, vezérlW és repülW
A teljesen automatizált rendszer az 5 m hosszú katapult-
tal kezdődik, amely elektromotor és a gumikötél kom-
binációjával adja meg az indításhoz szükséges energiát. 
A vezérlőpultról kiadott indítóparancs hatására egy 
elektromotor felhúzza a gumikötelet, amely a felhúzás 
végállapotának elérésekor azonnal indítja a gyorsítási, 
kilövési folyamatot. A gumikötél tulajdonképpen egy 
kocsit gyorsít, amelyre a gép úgy van rögzítve, hogy az 
alapállapotban pörgő motor mellett sem tud elindulni, 
de a pálya végén már szabadon elhagyhatja azt.

A földi vezérlőközpont két fő rész-
ből áll: a vezérlést, az adattárolást és 
feldolgozást lehetővé tevő számító-
gépből és a kommunikációs egység-
ből. A számítástechnika mai fejlett-
ségi szintjén gyakorlatilag egy hor-
dozható számítógépen is megvalósít-
ható a földi vezérlőközpont 
valamennyi funkciója. A központi 
számítógépen fut az OE-NIK által 
kifejlesztett AirGuardian-szoftver, 
amelyen keresztül az útvonaltervet 
fel lehet tölteni a fedélzeti számító-
gépre. Az útvonalterv 500 útvonal-
pontot tartalmazhat, valamennyi 
ponthoz meg kell adni a magasságot, 
sebességet és az adott pontra jellem-
ző egyéb adatokat. A fedélzeti szá-
mítógépbe előre feltöltött útvonal-
terv repülés közben tetszőlegesen 
módosítható. A repülési paraméte-
rek, pozíciók és a fedélzeti kamerák 
képei a földi irányítóközpont adat-
bázisába kerülnek. A digitális adat-
feldolgozás és egyéb kommunikáci-
ós késleltetések miatt a gép kézi ve-
zérlésére a – földi vezérlőközponttól 
független üzemmódra is alkalmas – 
hagyományos, rádiós modellvezérlő 
(RC controller) egységet választot-
tak.

A földi vezérlőközpont másik fon-
tos eleme a kommunikációs egység, 
amely magába foglalja a forgatható 
mikrohullámú antennákat, az adó-
vevő egységeket, valamint az anten-
naforgatás vezérlését és bizonyos 
szintű adatfeldolgozást végző számí-
tógépet. Az antennaforgatást vezér-
lő egység saját műholdas hely zet-
meg ha tá rozó rendszerrel rendelke-
zik, a repülőgépről kapott GPS-ada-
tok alapján kiszámítja a gép irányát, 
és ennek megfelelően fordítja az an-

mozható útvonalponttal. A tájékozó-
dás digitalizált térképpel vagy műhol-
das kép alapján történhet nagy 
megbízhatóságú kommunikációs 
rendszerrel. A megfigyeléseket stabi-
lizált – látható tartományú, illetve 
hőkamerát is tartalmazó – kamera-
rendszerrel biztosítják. A gépnek ezen 
kívül még arra is alkalmasnak kellett 
lennie, hogy a megfigyelési adatok ne 
csak a repülés végén legyenek hozzá-
férhetők, hanem folyamatos élőkép 
legyen látható a földi megfigyelőállo-
máson. A kézi irányítású leszállás 
nagy kockázata miatt a fejlesztők az 
automata leszállító rendszer mellett 
döntöttek, amely még piaci előnyt is 
jelenthet a PNLJ-k világában.

A fenti követelmények betartásával 
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tennát. Amennyiben a kapcsolat megszakad, akkor a 
gép legutolsó pozíciójának, sebességének és irányának 
ismeretében feltételez egy szektort, ahol érdemes a gépet 
keresni. A gép eközben végrehajtja az előre beprogra-
mozott feladatot. A fedélzeti számítógép tárolja az összes 
begyűjtött adatot, amelyet a visszatérést követően áttölt-
hetnek a földi irányítóközpont adatbázisába.

Az egész rendszer feladat-végrehajtó egysége maga a repü-
lő, amelynek főbb elemei a sárkány, a 
hajtómű, a fedélzeti elektronika és a cse-
rélhető felderítő kamera.

A sárkány alapkonstrukcióját tekintve 
elektromotoros meghajtású, a szárny 
mögé beépített tolólégcsavaros megol-
dással. A törzs elemei kevlár és karbon 
erősítésekkel kiegészített kompozit-
technológiával készülnek. A szárny fesz-
távolsága 3,7 méter. A meghajtást egy 
1,2 kW-os, 24 V-os, 3 fázisú kefe nélkü-
li motor biztosítja. A gép törzsébe egy 
vész esetén használható önkioldós ejtő-
ernyőt is beépítettek.

A törzs közepében kapott helyet a fe-
délzeti elektronikát tartalmazó szekrény. 
Ebben találhatók az egyes funkciókat el-
látó elektronikai modulok, mint a tápel-
osztó, a robotpilóta, a kommunikációs, 
a jelfeldolgozó panelek, és a fedélzeti 
számítógép. A robotpilóta térbeli tájéko-
zódását iner ciá lis helyzet- és gyorsulásérzékelők, GPS-vevő, 
valós sebességmérő segíti, így az a mindenkori elvárásoknak 
megfelelően tudja a gép mozgását szabályozni, korrigálni, 
illetve képes a rendelkezésre álló adatok tárolására és a földi 
vezérlőközpontba történő továbbítására.

Kétirányú kommunikáció
A rendszer legkritikusabb része a kommunikáció. A 
PNLJ-piacon gyakran található olyan megoldás, amely 
egy teljesen hétköznapi, adatátviteli megoldást, például 
WiFi-kapcsolatot használ, jóllehet a felhasználás szem-
pontjából lényeges paraméter a megbízható, valós idejű 
adat és képátvitel. A felhasználónak ugyanis minden pil-
lanatban tisztában kell lennie a gép helyzetével, a műkö-
dési paraméterekkel, és látnia kell a felderítés eredmé-
nyét, a fedélzeti szenzorok adatait. Biztonsági szem-
pontból kiemelten fontos a levegő-föld irányú telemet-
ria és föld-levegő irányú parancsok átvitele.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kommunikációt 
két részre lehet osztani. A létfontosságú keskeny sáv-
szélességű csatorna szolgál a levegő-föld irányú tele-
metria adatok átvitelére és fedélzetre érkezett paran-
csok visszajelzésére. Ugyanezen a csatornán történik a 
föld-levegő irányú vezérlőparancsok átvitele is. A má-
sik kommunikációs rész a felderítési anyag, a látható 
tartományú kamera, vagy a hőkamera, illetve más jel-
legű szenzorok nagy mennyiségű, tehát szélessávú jelé-
nek átvitelére szolgál. A kétirányú és kétféle moduláci-
ójú információk átvitele egy frekvencián (a NATO ál-
tal hasonló célokra használt C-sávon belül) történik 
időosztásos módszerrel.

A repülés egyik legkritikusabb manővere a leszállás. A 
tapasztalat is azt mutatja, hogy a PNLJ-rendszerek 
egyik leggyakoribb balesete, hogy a nem megfelelően 
kiképzett kezelőszemélyzet nem tudja sérülésmentesen 
„letenni” a gépet. A rendszert elsősorban olyan, terepi 
használatra tervezték, ahol nincs kifutópálya, sőt sok 
esetben a fel- és leszálláshoz szükséges szabad terep is 
szűkös. Az automata leszállító rendszer alapelve az, 

hogy a fedélzeten elhelyezett rádió-
vevő folyamatosan méri a megfele-
lő pozícióban elhelyezett rádió-
adóktól való távolságot, és ennek 
segítségével a gép egy 6 m magas és 
14 m széles hálóba vezethető. A háló 
rögzítését úgy oldották meg, hogy 
viszonylag nagy úton lassítja le a 
gépet, és a gép orrában elhelyezett 
kampó a hálóba akadva akadályoz-
za meg a gép földre esését.

Húszéves múlt
A BHE fejlesztése különösebb inf-
rastruktúrát nem igénylő, olcsón 
üzemeltethető megfigyelőrendszert 
jelent, amely a katonai célokon túl 
polgári célokra is kitűnően használ-
ható. A magas szintű fedélzeti és 
vezérlőközponti intelligencia lehe-
tővé teszi a rendszer teljesen auto-

matizált működését, melynek következtében a felhasz-
nálók köre sokkal szélesebb lehet, mint más, hasonló 
eszközöké. A fejlesztés külön eredménye, hogy vala-
mennyi kritikus eleme magyarországi fejlesztésű.

A pilóta nélküli légi járművek fejlesztése Magyaror-
szágon egyébként több mint 20 éves múltra tekint visz-
sza. A csehszlovák-magyar együttműködésben fejlesz-
tett SZOJKA 145 kg felszálló tömeg mellett 20 kg 
hasznos teherrel, 150-220 km/órás sebességtartomány-
ban mintegy 3 órát tartózkodhatott a levegőben. Az 
olasz-csehszlovák-magyar közös fejlesztésű MIRACH-
rendszer több paraméterében is felülmúlta volna a 
SZOJKÁT, teljes tömege 210 kg, hasznos terhe 50 kg, 
repülési ideje 12 óra lett volna, de a fejlesztési elképze-
lés a szerződéskötések szintjén elakadt. Elkészült vi-
szont a magyar fejlesztésű nagyobb és modernebb sár-
kány-hajtómű, a DENEVÉR, amely már 80 kg-os 
hasznos terhet tudott elvinni, felszálló tömege 160 kg, 
hatósugara 400 km, repülési ideje 10 órára volt tervez-
ve, a fel- és leszállása futóművel történt. Ezt a gépet pi-
lótával is berepülték, de sajnos a gyártásba vitelére nem 
volt anyagi fedezet. Az elmúlt időszakban a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a vele szoros együttműkö-
désben lévő, elsősorban civil kutató és fejlesztő szakem-
berek, illetve vállalkozások igen intenzív kutatásokat 
folytattak a PNLJ-k elméletét és gyakorlati alkalmazá-
sát érintő kérdésekben. Több, a gyakorlatban is kipró-
bált PNLJ született, de egyik fejlesztés sem érte el a 
„piacérett” állapotot, nagyobb darabszámban sehol 
sem került alkalmazásra.

BODNÁR BALÁZS
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Ionos folyadékoknak azokat a sókat 
nevezzük, amelyek olvadáspontja 
alacsonyabb, mint 100 °C. Bár már 

az 1900-as években is állítottak elő 
ilyen anyagokat, a komolyabb kutatá-
sok csak 1990 után kezdődtek meg. 
Többek között elektrolitokként, kenő-
anyagokként vagy üzemanyag-ada-
lékként alkalmazzák az iparban. Ezen-
kívül különböző kémiai szintézisekben 
is felhasználják ezeket, valamint katali-
zátornak is alkalmasak.

Az ionos folyadékok felhasználhatók 
szerves és szervetlen vegyületek, illetve 
fém- és biokatalizátorok oldására is. 
Emellett jellemző rájuk az alacsony gőz-
nyomás, melynek következtében alig pá-
rolognak. Ezen tulajdonságaik miatt al-
kalmasak lehetnek arra, hogy egyes terü-
leteken felváltsák az illékony oldószereket, 
melyek erősítik az üvegházhatás jelensé-
gét, és hozzájárulnak a nyári vagy Los 
Angeles típusú szmog kialakulásához.

Az MTA Természettudományi Kuta-
tóközpont AKI Kíváncsi Kémikus nyári 
kutatótáborában két ilyen ionos folyadé-
kot állítottunk elő, amelyekre a szakiro-
dalom DIMCARB és DES néven utal. 

Visszaszilárduló elegy
A DES (Deep Eutectic Solvent) kü-
lönlegessége, hogy két, szobahőmér-
sékleten szilárd anyagból lehet előállí-
tani. Az egyik a karbamid, melynek 
olvadáspontja 134 °C, a másik pedig a 
kolin-klorid, melynek olvadáspontja 
301 °C. A két anyagot rotációs vá-
kuumbepárló készülékben 50 °C-on 
vákuumban kevertettük, majd 10-15 
perc elteltével a két szilárd anyag el-
kezdett cseppfolyósodni. Körülbelül 
háromnegyed óra elteltével a keletke-
ző anyagot kivettük a készülékből, és 
egy viszkózus folyadékot kaptunk. Az 
eljárás közben nem történt kémiai re-
akció, nem is keletkezett új anyag, ha-
nem csak egy megfelelő összetételű 
elegy. Ez azonban már más fizikai tu-
lajdonságokkal rendelkezik, mint az 
egyes összetevők külön-külön. Az így 
nyert anyag szobahőmérsékleten na-
pokig folyékony marad, ám 2-3 nap 
elteltével visszaszilárdul. Mindezek 
ellenére az ionos folyadékok közé 
sorolható, hiszen jóval 100 °C alatt 
(kb. 60 °C-on) ismét folyékony hal-
mazállapotúvá válik. 

D I Á KO K  A  K É M I A  F E L L E G V Á R Á B A N

IONOS FOLYADÉKOK
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont idén is megrendezi az AKI 

Kíváncsi Kémikus nyári kutatótábort. Olvasóink találkozhattak már a táborozók írásaival: a tábor 

ideje alatt végzett színvonalas munka kapcsán készült dolgozatokból már többet közzétettünk 

lapunkban. Ezúttal a tavalyi táborban részt vett két középiskolás cikkét olvashatják. Hertner András 

a zirci III. Béla Gimnázium, Mevészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mevészetoktatási Intézmény 
tanulója, Rozsnyik Szabolcs pedig Szerbiából, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumból érke-

zett a táborba, ahol munkájukat két fiatal kutató, Szigeti Mariann és Horváth Dániel Vajk irányította.

DES keletkezése A DES elQállításának egyenlete

A DIMCARB elQállításának reakcióegyenlete

A DIMCARB két gáz, a dimetil-
amin és a szén-dioxid reakciójából ke-
letkező ionos folyadék. A DIMCARB-
ot két módon is előállítottuk. Először 
a dimetil-amin sójából, a dimetil-
amin-hidrokloridból, majd a dimetil-
amin 40%-os vizes oldatából. A szin-
tézishez használt eszközök mindkét 
esetben hasonlóak – erről keretes írá-
sunkban olvashatnak részletesebben.

Miután rendelkeztünk elegendő 
DIMCARB-bal és DES-sel, oldó-
dási próbákat végeztünk. Nem 
meglepő módon „a hasonló a ha-
sonlóban” elv itt is érvényesült, és 
az ionos folyadékok a poláris ol-
dószerekben (etanol, víz) jól, míg 
az apoláris oldószerekben (hexán) 
rosszul oldódtak.

Az oldószereket réz-szulfáttal, illet-
ve jóddal színesítettük, hogy látható-
ak legyenek az esetlegesen létrejövő 
fázisok. A próbák során a réz-szulfát 
reagált a DIMCARB-ban található 
aminnal, és [Cu(NH3)4]

2+ keletke-
zett. Ebből levonható az a következ-
tetés, hogy a DIMCARB nem hasz-
nálható rézvegyületek jelenlétében.
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majd visszacsepegett a szilárd anyagra, 
és kioldotta belőle a kívánt illatanyago-
kat. Fontos része a rendszernek a szi-
fon, amin keresztül az oldat visszake-
rült a gömblombikba, ezáltal egy kör-
folyamat kezdődött meg. Ennek elő-
nye, hogy viszonylag kis mennyiségű 
oldószerrel hatékony extrakciót lehet 
végezni.

A kapott extraktumokat több mód-
szerrel is megvizsgáltuk. A vékonyré-
teg-kromatográfia segítségével a ka-
pott anyagokról el tudtuk dönteni, 
hogy azok hány komponenst tartal-
maznak. Először az oldatokat bepárol-
tuk rotációs vákuumbepárló berende-
zéssel, majd feloldottuk őket etil-ace-
tátban. Ezután futtattuk őket a VRK-
lapokon, amelyek tulajdonképpen 
vékony alumíniumlemezek, amelyek-
nek az egyik fele poláris szilikagéllel 
van bevonva. A futtatás során etil-ace-
tát-hexán oldószer elegybe helyeztük a 
VRK-lapok alját. A kapilláriserők ha-
tására az oldószer „felkúszott” a lapon, 
„magával sodorva” az oldott anyago-

Feszerek és extrakció
Az előállított ionos folyadékokkal 
nemcsak oldódási kísérleteket végez-
tünk, hanem végrehajtottunk velük 
szilárd-folyadék extrakciókat is. Ezek 
során DIMCARB-bal és szerves oldó-
szerekkel növényi aromák extrahálását 
kíséreltük meg közismert fűszerekből. 
Oldószernek DIMCARB-ot, dietil-
étert, azaz hétköznapi nevén étert, és 
etil-acetátot használtunk. Az extrak-
tumokat ánizsból, kávéból, vaníliából 
és szerecsendióból készítettük, vala-
mint szegfűszeggel végeztük el a leg-
több vizsgálatot, ezt ugyanis mindhá-
rom oldószerrel extraháltuk, hogy ösz-
szevethessük az eredményeket.

A folyadék-szilárd extrakciókat kétfé-
leképpen hajtottuk végre, egyrészt ha-
gyományos, keveréses-szűréses mód-
szerrel, másrészt pedig folyamatos mó-
don, úgynevezett Soxhlet-ext rak tor 
segítségével. A Soxhlet-extraktor tar-
tozéka egy gömblombik, amelyben az 
oldószert helyeztük el, erre a lombikra 
helyeztük rá magát az extraktort, végül 
pedig egy hűtőberendezés került a szer-
kezetre. Az extraktorba egy papírhü-
velybe helyeztük az összezúzott fűsze-
reket, majd egy kalcium-kloriddal töl-
tött csövet tettünk a hűtőre, ami meg-
akadályozta, hogy a levegőből víz 
vagy egyéb szennyező anyag kerüljön 
a rendszerbe, de lehetővé tette a gázok 
áramlását. Az extraktor összeállítása 
után elkezdtük melegíteni az oldó-
szert, amely elpárologva a hűtőberen-
dezésbe jutott. Itt kondenzálódott, 

kat is. A futtatás után a mintában lévő 
anyag komponensei a polaritásuktól 
függően különböző helyen helyezked-
tek el a lapon, de ahhoz, hogy ezek lát-
hatóvá váljanak, elő kellett hívni őket 
kálium-permanganát oldattal. A 
VRK működési elve lego-em ber kék-
kel szemléltethető: a vízparton vannak 
ép kezű (poláris) és sérült kezű (apoláris) 
lego-emberek, ha az ár elviszi őket, ak-
kor az ép kezűek hamarabb meg tud-
nak kapaszkodni, így a parthoz köze-
lebb maradnak, míg a sérült társaikat 
távolabb sodorja az ár. A VRK-lapon 
ennek megfelelően a polárisabb ve-
gyületek a kiindulási ponthoz köze-
lebb, míg az apolárisabbak távolabb he-
lyezkednek el. 

A szegfűszeg-extraktumban a 
VRK során ultraibolya fény alatt és 
előhívva is kiválóan észlelhető volt a 
két folt, amely két anyagnak, ebben a 
konkrét esetben a szegfűszeg illat-
anyaga két komponensének, a 
kariofilinnek és az eugenolnak volt 
megfeleltethető.

AZ ELVÁLLÍTÁS MÓDSZERE
Az elsQ lombik (1) kálium-hidroxidot tartalmazott. Erre csöpögtettük egyik 
esetben a dimetil-amin-hidrokloridot, a másik esetben a dimetil-amin vizes 
oldatát. Amikor a kálium-hidroxid elkezdett oldódni a vízben, felszabadult a 
dimetil-amin, ami gázhalmazállapotban 
egy gumicsövön keresztül (2) egy káli-
um-hidroxiddal töltött csQbe került (3). A 
kálium-hidroxid azért fontos, mert az io-
nos folyadékok tulajdonságait nagy-
mértékben befolyásolja azok víztartal-
ma, így az az optimális, ha minél keve-
sebb vizet tartalmaznak. Mivel a kálium-
hidroxid higroszkópos, ezért a 
dimetil-aminnal érkezQ vízpárát kisz_ri. 
A gumicsövön (4) keresztül távozó, már 
vízmentes gáz egy gy_jtQlombikba (5) 

került, amelyet egy aceton-szárazjeges fürdQbe (6) tettünk, így a hQmérsék-
lete ~78 °C. A lombikba egy darab szárazjeget (szilárd szén-dioxid) helyez-
tünk el. Az edényt körülvevQ fürdQ alacsony hQmérséklete megakadályozta a 
szárazjég gyors szublimációját, ám a folyamat kis mértékben mégis lejátszó-

dott, így a lombikot szén-dioxid töltötte 
meg, amivel az érkezQ dimetil-amin re-
akcióba lépett. A keletkezQ DIMCARB 
az alacsony hQmérséklet miatt az üveg-
edény falán kondenzálódott. A gy_jtQ-
lombikon lévQ kálium-hidroxiddal töltött 
csQ (7) szerepe az volt, hogy megaka-
dályozza a túlnyomás kialakulását, de 
kizárja a vízpárát. A folyamat végét az 
jelentette, ha az elsQ lombikban az ösz-
szes dimetil-amin felszabadult. A reak-
ció gyorsítható a dimetil-amin, illetve só-
ja vizes oldatának melegítésével, hi-
szen a meleg folyadékokban kevésbé 
oldódnak a gázok. 

Oldódási kísérletek Réz-ammónia komplex

A DIMCARB szintéziséhez használt 
berendezés
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Elválasztás és meghatározás
A következő feladatunk az volt, hogy a 
két összetevőt egymástól elválasszuk, 
hogy aztán a kapott anyagokat meg-
vizsgálhassuk tömeg spektrométerrel. A 
szétválasztáshoz flash-kro ma to grá fiás 
módszert hasz náltunk, aminek műkö-
dési elve ugyanaz, mint a VRK-é, de itt 
nagyobb mennyiségű anyagot tudunk 
egymástól elkülöníteni. Azt tapasztal-
tuk, hogy valóban csak egy komponens 
volt megtalálható egy-egy frakcióban, 
illetve többszöri (általában 4-5) átmosás 
szükséges ahhoz, hogy egy-egy kompo-
nens teljesen lemosódjon az oszlopról.

Az extraktumok összetevőit a GC-
MS–rendszer segítségével határoztuk 
meg. A GC-MS–rövidítés a gáz kro ma-
tográf (Gas Chromato graph) és a 
tömegspektrométer (Mass Spectro met-
er) angol megfelelőinek nevéből szárma-
zik. A gáz kro ma to gráf használatakor a 
vizsgálandó anyagból készült oldat elpá-
rologtatva és nitrogén-vivőgáz képezi a 
moz gó fázist, míg az álló fázis egy több 
méter hosszú kapilláris (oszlop) belső ol-
dalán van. A vizsgált minta komponen-
sei különböző szerkezetűek, polaritásúak 
és méretűek, ezért különböző mérték-

ben kötődnek az állófázishoz, így más-
más visszatartási idő alatt jutnak át az 
oszlopon. A tö meg spek tro mé ter detek-
tálja a gáz kro matográfból érkező ve-
gyületeket, és egy adatbázis alapján név 
szerint azonosítja őket. A mérés végén 
számunkra is értelmezhető kro ma to gra-
mot és spektrumot készít az eredmé-
nyekről. A kro ma to gram ról látjuk, hány 
komponens van a mintánkban, a tö-
megspektrumból pedig megtudhatjuk, 
hogy pontosan melyek ezek a vegyüle-
tek.

A különböző oldószerekkel szegfű-
szegből készült extraktumokban az 
eugenol tömegszázalékos előfordulását 
vizsgálva észrevettük, hogy a dietil-
éterrel volt a legkevésbé hatásos az 
extrakció (eugenol: 71,74 m/m%), és a 
DIMCARB esetében sikerült a legna-
gyobb tömegszázalékos arányt elérnünk 
(90,33%).

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az 
általunk vizsgált esetben a DIMCARB-
bal tisztábban tudtuk kinyerni a kívánt 
anyagot, mint a hagyományos szerves 
oldószerekkel végzett extrakció esetén. 
Ezzel tehát bebizonyítottuk, hogy az új, 
környezetbarát anyagtípus hatékonyabb 
lehet, és joggal terjed egyre szélesebb 
körben az iparban.

HERTNER ANDRÁS

 ROZSNYIK SZABOLCS

2013. június 30-a és július 6-a között 5. al-
kalommal rendezik meg az AKI Kíváncsi 
Kémikus nyári kutatótábort. A résztvevQk 
egy héten keresztül dolgozhatnak különbö-
zQ modern kutatási témákon a Természet-
tudományi Kutatóközpont munkatársainak 
irányításával. A kémia iránt érdeklQdQ 10. 
és 11. osztályos középiskolások pályamun-
kával jelentkezhetnek a táborba. A pályá-
zással kapcsolatos részleteket a http://aki.
ttk.mta.hu/Hun/kutatotabor2013.htm hon-
lapon tekinthetik meg.

A zsálya

A zsálya illatos, cserjeszerű növény, 
május-júniusban nyíló lilás ajakos vi-
rágai valódi dísznövénnyé avatják. A 
Földközi-tenger mentén őshonos, 
ott vadon tömegesen terem. Botani-
kai neve a latin salvere (megőrizni) 
szóból ered, ami arra utal, hogy szin-
te minden betegséget gyógyít. Az 
ókori görögök és rómaiak a kifino-
mult gondolkodás növényeként tar-
tották számon. 

A zsálya tartalmaz illóolajokat (kám-
for, cineol, tujon), keserűanyagokat, 
csersavat, glikozidokat, növényi savakat 
(fumársav, klorogénsav, oxit ri terp én-
sav, kávésav, nikotinsav), gyantát, vi-
aszt, magnéziumot és cinket.

A sokféle zsályafaj közül gyógyítás-
ra a legalkalmasabb az orvosi zsá-
lya. Svájci kutatók mutatták ki 
először, hogy az orvosi zsálya il-
lóolajai és egyes monoterpén-
alkotórészek hatékonyan gátol-
ják a csontok leépülését. A 
zsálya egyik különleges tu-
lajdonsága, amely a gyógy-
növények között is egye-
dülálló, hogy akár 50%-kal 
csökkentheti az izzadást. 
Számos fertőzést oko-
zó baktérium ellen 
hatásos, ami a nö-
vény évszázados 
sebgyógyító használatá-
ra szolgál magyarázattal.  

Erősen antioxidáns hatású 
anyagokat tartalmaz, ame-
lyek lassítják a húsok meg-
romlását. A zsálya antioxi-
dáns hatóanyagainak tartósító 
értéke egyes kereskedelmi tartósí-
tószerekével vetekszik. A legtöbb 
konyhai fűszernövényhez hasonlóan 
a zsálya is nyugtató hatást fejthet ki a 
gyomor sima izmaira (emiatt görcs-
oldó hatású). A meleg zsályatea kitű-
nő toroköblítő a szájban fellépő be-
tegségek enyhítésére. Jó hatással van 
a fogíny-, száj- és torokgyulladásra. 
Náthánál és szamárköhögésnél tej-
ben főzik meg a leveleket. A porí-
tott levél szájvizek, fogporok készí-
tésére is alkalmas.

   MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Soxhlet-extraktor a h_tQberendezés nélkül

Az eugenol (balra) és 
a kariofilin (jobbra) szerkezete

Kálium-permanganáttal elQhívott VRK-lap
(SZIGETI MARIANN ÉS HERTNER ANDRÁS 

FELVÉTELEI)
Réz-ammónia komplex
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

150. tárlata az ét-galériá-
nak. Korábban a fotó-

pályázatok többnyire hamar ki-
fulladtak. Kevesen fényképez-
tek, s a drága hobbi legszebb 
eredményeit az amatőrök féltet-
ték, nem kockáztatták papírké-
peik, diáik esetleges sérülését, 
elvesztését. Továbbá a körülmé-
nyes postai feladás, a költsé-
gek… 
Most kiállított képeink mate-

matikai elvonatkoztatásban grá-
fok, szemléltetői az olyan a háló-
zatoknak, amilyenen maguk is 
érkeztek. Az internet korábban 
elképzelhetetlen technikája mű-
ködteti a rovatot. A pixelekből 
összeálló képek érzelmi tartal-
mat is hoznak magukkal, ami 
már nem olvasható matemati-
kai egyértelműséggel – szeren-
csére. Ez a szubjektivitás, néha 
archetipikus mélység élteti a 
rovatot.

H. J.

1

1. Kiss László 

(Zagyvaszántó, 

kisslaci64@freemail.hu) – 

Meditáció

2. Turtóczki József 

(siddhatta29@gmail.com) 

– Kalligráfia – 

A Rám-szakadékban 

készült kép valódi erejét 

a metafizikai 

többlet adja 
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4

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

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

4. BesnyQi Gábor (Budapest, 
besnyoi.gabor@citromail.hu) – 

ErdQszelleme – Véletlenszer_en 
felfényképeztem a hóesésben 

elQt_nQ bükkfákra, és csak 
másnap, mikor feltöltöttem 

a képeket a gépemre, 

vettem észre, hogy az egyik 

fa morc emberábrázatot 

mutat. DobogókQrQl 
Pilisszentkeresztre lefelé a kék 

jelzésen, a Zsivány-sziklák után, 

a Kakas-hegy elQtt közvetlenül 
található.

3

3. Dudáné M. Ivett (Budapest, 

d.m.ivett@gmail.com) – 

SzQrös lábú Duna-parti fák 
(http://picasaweb.google.

com/d.m.ivett)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Imádságok kódexekből

A nyelvészeti művek megjelentetésé-
ben vezető szerepet vállaló Tinta 
Könyvkiadó 2012 karácsonya előtt 
egy 207 oldal terjedelmű imádság-
gyűjteménnyel lepte meg az olvasókat. 
A kötet összesen 93 magyar 
nyelvű imaszöveget tartal-
maz a XV–XVI. század kó-
dexeiből, pontosabban 21 kó-
dexből. Ezek a kézírásos köny-
vek többnyire a latinul nem tu-
dó apácák számára készültek, 
hogy az eredetileg idegen 
nyelven megfogalmazott gon-
dolatok és érzések a magyarra 
fordításnak köszönhetően nekik is érthe-
tővé váljanak, s így hozzájuk is közel ke-
rülhessenek. – Napjainkra megközelítő-
leg 50 magyar nyelvű kódex és kódextö-
redék maradt fenn. Egy részük kifeje-
zetten imádságoskönyvként született, de 
bőven akadnak vegyes műfajú kódexek 
is, s ezekben szintén helyet kaphatott 
több-kevesebb imádság.

A válogatás és a szöveggondozás Dö-
mötör Adrienne és Haader Lea közös 
munkája. Mindkét kiváló nyelvtörté-
nész az MTA Nyelvtudományi Intéze-
tének főmunkatársa. Évtizedek óta ku-
tatási témáik közé tartozik nyelvünk 
kései ómagyar periódusa, vagyis az az 
időszak, amelyet a nyelv- és irodalom-
történet a kódexek koraként is emleget. 
A szerkesztők saját mélyreható ismere-
teik és gazdag tapasztalataik mellett a 
szakavatott lektor, Szentgyörgyi Rudolf 
segítségére is számíthattak.

A kódexrészleteket a magyar és a kül-
földi imakönyvek hagyományaihoz 
igazodva rendezték tematikus csopor-
tokba. Az imák némelyike különböző 
kódexekből véve, több változatban is 
bekerült a gyűjteménybe. Az egyes fe-
jezeteket illusztrációként egy-egy színes 
képecske vezeti be; ezek Magyarorszá-
gon őrzött, latin és magyar nyelvű kó-
dexekből valók. A gondos képválogatás 
a szerkesztők igényességéről tanúsko-
dik. A könyv tetszetős borítója és a szö-
vegek kellemesen olvasható szedése, az-
az tördelése pedig a kiadó (elsősorban 
Temesi Viola) érdeme.

A szövegközlés módját a szerkesztők 
véleményem szerint helyesen választot-
ták meg. A nagyközönségre gondolva, 
az olvasás megkönnyítésére a kódex-

szövegeket a mai helyesírásnak megfe-
lelően írták át, de úgy, hogy maximáli-
san törekedtek az eredeti, ómagyar kori 
hangállapotnak és a nyelvjárási jelensé-
geknek a hű tükröztetésére, és ezzel 
összhangban a szövegek szóanyagát és 
nyelvtani szerkezeteit is érintetlenül 

megőrizték. Az olvasók szá-
mára feltehetőleg ismeretlen 
szavakat és szokatlan szóala-
kokat megfelelő mértékben 
alkalmazott lábjegyzetek ma-
gyarázzák meg.

A gyűjteményben (világné-
zettől függetlenül) nagy örö-
mét lelheti mindenki, aki szí-
vesen gyönyörködik az óma-

gyar nyelvben és stílusban. Úgy gondo-
lom, a kötet hasznos segédeszközként 
szolgálhatja a papok és a magyartaná-
rok munkáját, és alkalmas arra, hogy 
felkeltse a diákok érdeklődését a régi 
magyar nyelv iránt.

Befejezésül mindazoknak ajánlom ezt 
az imádságoskönyvet, akik a rohanó, 
egyre anyagiasabb, érdekek vezérelte 
világban egy kis nyugalomra, valódi 
értékekre, lelki felüdülésre, illetve tá-
maszra vágynak. „Halandó, ezeket meg-
mondjad!” Magyar nyelvű imádságok a 
XV–XVI. századból. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, 2990 forint)

HORVÁTH LÁSZLÓ

Xántus és a humánetika

Földrajzi utazóként, kalandos életű po-
lihisztorként, állatkert-igazgatóként  és  
a Nemzeti Múzeum néprajzi és termé-
szetrajzi gyűjtőjeként már eddig is jól is-
merte a magyar tudomány-
történet iránt érdeklődő olva-
só Xántus Jánost.  Szász Éva 
könyve ehhez a színes portré-
hoz szolgál fontos adalékkal: 
az elméleti megalapozottságú 
természetvédő munkásságá-
nak a bemutatásával. 

A könyv műfajául a szerző a 
kultúresszé megjelölést válasz-
totta, amit érdemes lenne még kiegé-
szíteni a szöveggyűjtemény megjelöléssel. 
Szász Éva és Xántus János ugyanis szin-
te társszerzők a L’Harmattan kiadó 
gondozásában megjelent kötetben. Az 
egyes fejezetek gazdag idézetanyagra 
támaszkodnak, hosszan, a gondolatok 
teljességét kibontva mutatják be Xántus 

véleményét az ember és a természet vi-
szonyáról. Ez a precíz és alázatos szö-
vegfeldolgozás kettős előnnyel jár: ha 
valaki szép gondolatokat keres majd 
(például a tudós halálának jövőre esedé-
kes 120. évfordulóján), bőven talál citál-
nivalót a könyvben. De ennél sokkal 
fontosabb, hogy a részletesen bemuta-
tott szövegek eleve eloszlatják az „aki-
nek a kezében kalapács van, az min-
denben szöget lát” gyanúját, ami oly 
sokszor motoszkál az ember fejében ak-
kor, ha egy életművet valaki valami-
lyen speciális megvilágításba kíván he-
lyezni. Vagyis az idézetek alátámaszt-
ják, hogy az etikai megalapozottság 
milyen mélyen hatja át Xántus termé-
szeti írásait. 

A könyv nagy egységei – Xántus 
szellemtörténeti bemutatása – a termé-
szet jelenségeihez fűződő viszonya; a 
természet értékeinek védelméről vallott 
nézetei – közül számomra a legizgal-
masabb az, amelyben Szász Éva a föld-
rajzutazónak a távoli földrészek népei-
ről kialakult képét vázolja. Lenyűgöző 
az a precizitás, amellyel a kutató a ter-
mészeti népek létfenntartását és eköz-
ben az élővilággal megőrzött harmóni-
áját részletezi. „Az anyagot, melyet az itte-
ni túlgazdag növényvilág bőségben nyújt, a 
nép oly valóságos virtuozitással használja 
fel, hogy valóban csudálkoznunk kell rajta, s 
pedig a szerszámok úgyszólván fejszéből és 
bicskából állnak” – írta például a szinga-
púri háziiparról lenyűgözve. Ám az el-
ismerés közben sem felejtette el a tudo-
mányhoz elengedhetetlen kritikai né-
zőpontot, mindvégig értőn elemezte a 
társadalmak ellenmondásait, éles szem-

mel elválasztva a fenntartha-
tót az elavulttól. 

Szász Éva szerzői érdeme, 
hogy sem többet, sem keve-
sebbet nem tesz hozzá a pri-
mer szövegekhez, mint ami a 
témában való eligazodáshoz 
feltétlenül szükséges. Így 
nem oktatja az olvasót – plá-
ne nem kioktatja, amely hi-

bába sajnos sokszor esnek az elkötelezett 
természetvédők… –, hanem közös 
gondolkodásra hívja, s e meghívással 
érdemes is élnünk! (Xántus János írásai – 
A humánetika és a természetvédelem meg-
közelítéséből. L’Harmattan, 2012, 180 ol-
dal, 2200 forint)

GÓZON ÁKOS



Menekülés a szerencsejátékba

A kóros játékszenvedély olyan lelki zavar, amelynek sú-
lyos anyagi következményei is vannak, így gyakran 
nemcsak a beteg életét keseríti meg, hanem a hozzátar-
tozókét is. Hazárdjátékkal nagyon gyorsan igen jelentős 
összegektől lehet „megszabadulni” – s ráadásul az inter-
netes kaszinók, fogadóirodák térhódításával ez egyre 
könnyebb.

Erre a helyzetre a lélektannak is fel kell készülnie, töb-
bek között azzal, hogy feltárja, mit is nyújt a szerencse-
játék az embereknek. Természetesen szó sincs arról, 
hogy a vonzerő mindenkit rabul ejtene; a legtöbben soha 
nem vesztik el a kontrollt, számukra a szerencsejáték 
megmarad egyszerű, alkalmi szórakozásnak. Ám fontos 
tudni, hogy mégis miben is áll a „varázs”, hiszen csak 
ennek ismeretében lehet eredményesen kezelni a játék-
függőket.

Mark R. Dixon és Taylor E. Johnson 2007-ben tette köz-
zé azt a tesztet, amely a szerencsejátékoknak az emberek 
életében betöltött szerepét hivatott felmérni. Dixon és 
Johnson négyféle vonzerőt, azaz funkciót határozott 
meg. Fontosak a szerencsejáték fizikai körülményei, 
a kaszinó, vagy akár a lóverseny jellegzetes hely-
színe, a látvány, a hangok, és az, hogy állandóan 
történik valami új dolog. A szerencsejáték 

menekülést is jelenthet: 
a játékos ki-

szakad a hétközna-
pi gondok, megoldandó 

feladatok, szorongások vilá-
gából. Csábító lehet a társaság is, ha 

például valaki általában a barátaival 
együtt játszik. S végül vonzerőt jelenthetnek a 

kézzelfogható előnyök, mindenekelőtt a megnyerhető 
pénz, de akár a kaszinóban kapott kisebb ajándékok, in-
gyen italok, bónuszzsetonok is.

Az évek során a teszttel végzett kutatások kiderítették, 
hogy a kóros játékszenvedéllyel a négy tényező közül 
csak az egyik függ össze: a menekülés. Az a személy, aki-
re nagyon is jellemző, hogy akkor megy játszani, ami-
kor összeveszett a párjával, nehéz napja volt a munkahe-
lyén, valami miatt rosszkedvű vagy nyugtalan, az sok-
kal nagyobb eséllyel válik függővé, mint akit a játék 
más, a meneküléssel össze nem függő sajátosságai von-
zanak.

Lehetséges, hogy azok, akik a menekülést keresik, nem-
csak más okból, hanem másképpen is játszanak, mint a töb-
biek? Erre keresett választ Jeffrey N. Weatherly és két mun-
katársa egy kísérlettel, melyről az Analysis of Gambling 
Behavior című folyóiratban jelent meg beszámoló. A kuta-
tók 48 fiatal férfival és nővel töltettek ki a szerencsejátékok-
ra vonatkozó kérdőíveket. A válaszadók 
között nem voltak kóros játékfüggők, 
de azért a többségnek volt valamelyes 
tapasztalata a szerencsejátékokkal 
kapcsolatban. A tesztek kitöltése 

után minden részt-
vevőnek számítógépes 

videópókert kellett játszania. 
A kutatók figyelték a játékosok dön-

téseit, és statisztikai elemzéssel megál-
lapították, hogy azok, akik saját be-
vallásuk szerint általában a valóság 
elől való menekülésként szoktak sze-

rencsejátékot űzni, a többieknél lényegesen nagyobb té-
teket kockáztattak az egyes leosztásoknál. Ez azt jelenti, 
hogy a menekülést keresők nemcsak az átlagosnál hajla-
mosabbak a függővé válásra, hanem ráadásul sokkal ve-
szélyesebb stílusban is játszanak, mint mások. Weatherly 
és munkatársai az összefüggés okát ezzel a kutatással 
nem tudták ugyan feltárni, de az egyre nyilvánvalóbbnat 
látszik, hogy a kóros játékszenvedéllyel jellemezhető sze-
mélyeknek a játékhoz való viszonya több, eddig nem is-
mert vonatkozásban is eltér azokétól, akiknek a számára 
a kaszinó csak „ártatlan” időtöltés. 

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Újfajta gammakitörések, 
ismeretlen csillagvégek

A gammakitörések (gamma-ray 
bursts: GRB) a Világegyetem 

legnagyobb energiájú folyamatai 
közé tartoznak a Nagy Bumm 
után. Eddig a gammafelvillanás 
időtartama alapján két fő tí-
pusukat különböztették 
meg a csillagászok, a rövid 
és a hosszú lefutásúakat. 
Előbbiek néhány ezredmá-
sodperctől legfeljebb 2 má-
sodpercig, utóbbiak legfel-
jebb néhány percen át tarta-
nak. Most egy a Warwicki 
Egyetem csillagászai vezette 
nemzetközi kutatócsoport 
három olyan GRB-t azono-
sított, amelyeknek az idő-
tartama ennél jóval hosz-
szabb, több órás lehet, s eb-
ből adódóan a hozzá kapcso-
lódó csillagvég is különbözhet 
az eddig ismert hosszú felvil-
lanásokétól.

Az első ilyen kitörést 2010 karácso-
nyán észlelték, s bár értelmezésére 
két modellt is felállítottak, eredete 
mégis homályban maradt, mivel ak-
kor nem sikerült az esemény pontos 
távolságát meghatározni.

Most a hawaii Gemini-távcső ada-
tainak elemzésével az Andrew Le-
van (Warwicki Egyetem) vezette 

kutatócsoport megállapította, hogy 
a nagyon hosszú gammakitörést 
kiváltó robbanás sokkal távolabb, 
tőlünk mintegy 7 milliárd fényév-
re történt, ennek alapján viszont 
egyik, korábban javasolt modell 
sem lehet helytálló. Ráadásul idő-
közben két további nagyon hosz-

szú GRB-t is felfedeztek, ezért a 
felvillanás eredetére új elképzelést 
dolgoztak ki.

Ez némi változtatással a hosszú 
GRB-k modelljét követi, amelyek-
nek a forrása egy nagyon nagy tö-
megű (10 Nap-tömegnél nagyobb), 
nagyjából Nap-méretű, nagyon sűrű 
és gyorsan pörgő csillag. A gyors 

pörgés miatt a csillag nem tud ha-
gyományos szupernóvaként szétrob-
banni, hanem belseje gravitációsan 
fekete lyukká omlik össze, amelybe 
aztán sebesen örvénylik be a csillag 
anyagának maradéka. A befelé spi-
rálozó anyag egy része azonban a 
forgástengely mentén két ellentétes 

irányú, szűk anyagcsóvában kö-
zel fénysebességgel kifelé áram-
lik, és a befelé hulló anyaggal 
ütközve erős lökéshullámokat 
kelt, amelyek szétfoszlatják a 
csillag maradék külső rétegeit.

A nagyon hosszú GRB-kre 
kidolgozott modell ettől lénye-
gében abban különbözik, hogy 
a kitörés forrása egy olyan szu-
peróriás (20 Nap-tömegnél na-
gyobb tömegű) csillag, amely 
méretében is hatalmasra (mint-
egy 1000-szeres Nap-sugárra) 
puffadt. A csillag belső anya-
gának gravitációs kollapszusa 

ebben is fekete lyukat eredmé-
nyez, amelybe befelé spirálozik 
a maradék anyag, illetve itt is 

létrejönnek a szűk, kifelé száguldó 
anyagnyalábok és az általuk keltett 
lökéshullámok. A hatalmasra puf-
fadt méret miatt azonban ezeknek 
jóval hosszabb utat kell befutniuk 
addig, amíg a felszínig érnek, s emi-
att a gammafelvillanás is jóval hosz-
szabb ideig tart. 

(UniverseToday)

fűtőanyagát már elhasznált csillag 
visszamaradt, rendkívül sűrű mag-
ja, amelyben a Földéhez hasonló 
méretben közel Napnyi tömeg van 
bezsúfolva. Körülötte keringő tár-

sa egy vörös törpe, amely jóval na-
gyobb átmérőjű, ám kisebb tömegű 
csillag. Amikor a fehér törpe átvo-
nul a vörös törpe korongja előtt, az 
utóbbi fénye a gravitációs lencseha-

Mark A. Garlick (University of Warwick) fantáziaképe 

a hosszú (jobbra fent) és a nagyon hosszú (balra lent) 

gammakitörések forrásairól

Halott csillag 
fénygörbítW ereje

A NASA Kepler- és GALEX-
űrtávcsöveinek egymással össze-

hangolt mérései segítségével most 
először sikerült csillagászoknak egy 
kettős csillagrendszerben (bináris-
ban) egy már kiégett csillagmarad-
ványnak (fehér törpének) a kísérője 
(egy vörös törpe) fényére gyakorolt 
görbítő hatását (másként fogalmaz-
va: az Einstein-féle általános relati-
vitáselméletből következő gravitáci-
ós lencsehatását) kimutatni.

A fehér törpe egy a Napunkhoz 
hasonló, de valamennyi nukleáris 

Fantáziakép a vörös törpe elQtt átvonuló 
fehér törpe gravitációs fénygörbítQ hatásáról
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tás révén elhajlik és a csillag kifé-
nyesedik.

A kutatók a Kepler által vizsgált ég-
bolttartományba eső objektumok ult-
raibolya színképtartományba eső akti-
vitását vizsgálták a GALEX- (Galaxy 
Evolution Explorer-) űrtávcsővel.

A szóban forgó KOI-256 jelű bi-
nárisban a vörös törpe mindösz-
sze 1,4 nap alatt kerüli meg társát. 
Ez a rendkívül rövid keringési idő 
arra mutat, hogy a két csillag egy 
korábbi időszakban (a vörös csillag 
felpuffadt, vörös óriás állapotában) 
átfedte egymást, azaz a vörös törpe 
a vörös óriás légkörének később le-
dobott külső rétegeiben keringett – 
magyarázta Jim Fuller (CalTech), az 
Astrophysical Journalben megjelent 
cikk egyik szerzője.

Ez a rövid keringési periódus más-
felől azt is jelzi, hogy a vörös törpe 
napjai meg vannak számlálva: né-
hány milliárd év alatt a fehér törpe 
egy körülötte képződő akkréciós ko-
rongon keresztül magába szipkázza 
majd.

A Kepler-űrtávcső elsődleges 
célja exobolygók (ezen belül ki-
emelten Föld-szerű bolygók) ke-
resése az anyacsillaguk korongja 
előtti átvonulásokból (tranzitok-
ból) eredő fényességcsökkenés 
révén. A Kepler már eddig több 
mint 2700 exobolygó-jelöltet fe-
dezett fel. (A jelöltek bolygó-lété-
nek megerősítése többnyire több, 
egymástól független, s általában 
hosszabb idejű megfigyelést igé-
nyel.)

Gyorsan növekedtek  
a dinóembriók a tojásban

A korai jura időszakból fennma-
radt, mintegy 200 millió évvel 

ezelőtti dinótojás-fészket tárt fel Kí-
nában egy nemzetközi kutatócso-
port Robert Reisz, a Torontói Egye-
tem paleontológusa vezetésével. A 
fészek a viszonylag ritka leletek közé 
tartozik, mivel az eddig felfedezett 
és vizsgált dinótojások zöme a jóval 
későbbi, kréta időszakból ismert. A 
vizsgálatok eredményéről a kutatók 
a Nature-ben számoltak be.

„Sikerült új ablakot nyitnunk a di-
noszauruszok fejlődésére: a fészekben 
talált mintegy 200 csontmaradvány több 
tojásból, az embrionális fejlődés külön-
böző szakaszaiból származik, így most 
először követhetjük nyomon az embriók 
növekedésének és fejlődésének egymást 
követő fázisait” – magyarázta Reisz. 

A 200 csontocska a délnyugat-
kínai lelőhelyen a korai jura idő-

szakban ott honos hosszú nyakú 
Lufengosaurus (Lufeng-gyík) mint-
egy 20 embriójából származik. Ez a 
mintegy 8 méter testhosszúságú nö-
vényevő, hüllőmedencéjű dinoszau-
rusz az egyik legelterjedtebb faj volt 
itt akkoriban. 

Összehasonlítandó az embriók 
fejlődésének egymást követő szaka-
szait a kutatók a leletben fellelhető 
legnagyobb méretű csontokat, a 
combcsont-maradványokat válasz-
tották ki, amelyekről kiderült, hogy 
meglepően gyorsan növekedtek, s a 
vizsgált leletekben a fejlődés során 
éppen megduplázták a hosszukat: 
12 milliméterről 24 milliméterre 
növekedtek. Reisz szerint ez azt 
sugallja, hogy a Lufengosaurusok 
esetében viszonylag rövid lehetett a 
költési időszak.

A kutatók azt is felfedezték, hogy 
a combcsontok a tojásban való fej-
lődés során alakjukat is változtat-
ták: a csontok anatómiájának és 
belső szerkezetének vizsgálata azt 
mutatta, hogy a kemény csontszö-
vet alakváltozásában aktív szerepe 
lehetett az izmok ismétlődő meg-
feszülésének és elernyedésének, „ez 
pedig arra utal, hogy a dinóembriók 
– a madárembriókhoz hasonlóan – a 
fejlődés során mozogtak a tojásban – 
mondta Reisz. – Ez eddig az első erre 
utaló bizonyíték”.

A kutatócsoport tajvani tagjai az 
embrionális csontokban szerves 
anyagok nyomait is felfedezték: 
az infravörös spektroszkópiával el-
végzett kémiai elemzés Reisz sze-

rint arra mutat, hogy ezek kolla-
gén rostok maradványai lehetnek. 

A lelőhelyen mind ez idáig mindössze 
1 négyzetméternyi területet tártak fel, 
de már itt is sikerült találni viszonylag jó 
állapotban fennmaradt tojáshéj-marad-
ványokat, ami szintén páratlan a maga 
nemében, mivel ezek a törékeny héjda-
rabkák alig 100 mikron vastagok. 

(ScienceDaily)

A KOI-256-ban a fehér törpét Phil 
Muirhead (CalTech), a cikk egyik 
társszerzője fedezte fel a Palomar 
Obszervatórium Hale távcsövének 
a vörös törpe radiális sebességválto-
zásait követő megfigyelésével: ezt a 
módszert szintén exobolygók kimu-
tatására használják, a csillag imboly-
gása ugyanis többnyire egy körülöt-
te keringő bolygó gravitációs zavaró 
hatásának tulajdonítható. Ez esetben 
azonban az imbolygás túlságosan 
erős volt.

A zavaró égitest tömegét, s így fe-
hér törpe mivoltát végül az objek-
tum gravitációs lencsehatása (a vörös 
törpe korongja előtti átvonulásakor 
tapasztalható kifényesedés) révén si-
került meghatározni. 

(NASA/JPL-Caltech)

Lufengosaurus teljes csontváza  
a Hong-Kong-i Tudományos Múzeumban  

(a háttérben fantáziakép rekonstrukciókkal)

Dinóembrió combcsontjaDinóembrió tojásban (fantáziakép)
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 Úgy tűnik, néhány élőlény 
– mint például a lila tengeri 
sün – meglepően jól képes al-

kalmazkodni napjaink óceánjaihoz, amelyek egyre na-
gyobb mértékben savasodnak el a fosszilis tüzelőanya-
gok égetésével felszabaduló szén-dioxid miatt. Számos 
tengeri élőlénynek ugyanis 
nehézséget okoz a váza felépí-
téséhez szükséges kellő kalci-
um kivonása a tengervízből. 
A tengerbiológusok attól tar-
tanak, ökológiai katasztrófa 
következhet be, amennyiben 
az állatokban nem fejlődik ki 
egy hatékonyabb kalciumfel-
vétel képessége.

Melissa Pespeni amerikai bi-
ológus és csapata úgy döntött, 
megvizsgálja, milyen mérté-
kig képes lépést tartani az evo-
lúció a változó környezettel. 
Laboratóriumukban lila ten-
geri sünök (Strongylocentrotus 
purpuratus) lárváit normál és 
emelkedett savtartalmú víz-
ben nevelték. Meglepetésükre 
kiderült, hogy a savasabb víz 
nem hátráltatta különösebben a lárvák vázának fejlő-
dését.  A stabilitás mögött azonban rengeteg genetikai 
változás rejtőzött. Amikor Pespeni génszekvenálással 
tanulmányozta a fejlődő állatokat, kiderült, hogy a gén-
gyakoriság mértéke drámaian eltolódott. Különöskép-
pen a növekedéshez, a lipid-anyagcseréhez és a sejtekbe 

áramló és onnan távozó ionok mozgásához kapcsolható 
gének mutattak több változást a savas körülmények kö-
zött nevelt sünöknél. A gének említett típusai segítik a 
sejteket, hogy megbirkózzanak a savasabb környezettel. 
Mindez arra mutat, hogy a változások a természetes sze-
lekció eredményei.

Pespeni szerint, ha egy élő-
lénytől ilyen mértékű adap-
tálódást várnánk, akkor a lila 
tengeri sünre gondolnánk el-
sőként, mivel rendkívül vál-
tozatos környezetben fejlő-
dött ki. A sün Észak-Amerika 
csendes-óceáni partjai mentén 
él, ahol gyakran tapasztalja 
meg a mély óceánból érke-
ző, szén-dioxid-tartalmú fel-
áramlásokat.  A korábbi tanul-
mányok azt mutatták, hogy a 
sünöknek szokatlanul magas 
a genetikai változékonysága.
Pespeni vizsgálata pedig azt 
jelzi, hogy az evolúció gyor-
san ki tudja választani azokat 
a génvariánsokat, amelyek a 
savasabb körülményekhez való 
adaptálódáshoz szükségesek – 

mondja Jennifer Sunday, kanadai kutató.
Tavaly német szakemberek hasonló alkalmazkodást ír-

tak le egy egysejtű algánál. Egyelőre azonban nagy kér-
dés, melyik fajok tudnak elég gyorsan fejlődni ahhoz, 
hogy lépést tartsanak az óceáni savasodással. 

(www.greenfo.hu)
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A TENGERI SÜN ESETE A SAVAS ÓCEÁNNAL

Rovarjátszótér 
Bécsben

Ú j attrakcióval, rovar-
játszótérrel várja a gye-

rekeket a bécsi Hirsch-
stetteni Kertészet (Blu-
men   gärten Hirsch stet-
ten), ahol a kicsik játék 
közben, játszva tanulhat-
ják meg a bogarak szere-

pét a természetben. A gyerekek 
többek között szöcske-csúszdán, 
méh-libikókán és pók-mászóhálón 
elégíthetik ki mozgás- és játszás-
igényüket, de szívesen megbújnak 
a lepkeházban vagy a bejárható 
méhkaptárban is. A játékokon - és 
közöttük - rovarok nagy, színes 
modelljei ülnek, hogy a kicsik ala-

posan szemügyre ve-
hessék és megtapogat-
hassák őket. Ha pedig 
elfáradtak, virág alakú 
asztaloknál, levélpado-
kon pihenhetik ki ma-
gukat. 

Az osztrák főváros te-
rületének 51 százaléka 
zöldfelület, amivel világ-
viszonylatban is egyedül-
állónak számít. Ennek 
jelentős részét – a Bécsi 
Erdő (Wiener Wald) és a 
nemzeti park mellett – a 
850 kisebb-nagyobb vá-

rosi park adja, amelyek összterülete 
20 millió négyzetméter.

A több mint 2000 négyzetmé-
teres rovarjátszótér néhány hónap 
alatt készült el, 150 ezer euróba ke-
rült és tavasztól őszig várja a gye-
rekeket az osztrák fővárosban a 
Quadenstraßén.

ELEK LENKE

Ezen a játszótéren valójában nem is gyerekek tombol- 

hatják ki magukat, hanem rovarok. A Hirschstetteni 
Kertészetben szöcske-csúszda, méh-libikóka és pók-

mászóháló várja a kicsiket.
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Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet, amelyek be-
t_ibQl egy híres ember neve rakható ki. Ezen a héten megkezdjük újabb, 13 
hetes rejtvényciklusunkat – a végére egy 250 éve született magyar költQ nevét 
kérjük majd. E név beküldQi közül négyen az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfi zetését nyerhetik el. 

A Typotex Kiadó adta ki Raymond Smullyan: Sherlock Holmes sakkrejtélyei 
cím_ könyvét (Science in Fiction sorozat). EbbQl kérjük két fejezet címét. A 
megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. május 14-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. Nagy Lajos király iktatta törvény-
be; aviticitas. 11. Középkori utazó (Marco). 12. Die ...; Hamburgban megjelenQ 
politikai hetilap. 13. Kossuth-díjas állatorvos, akadémikus (József, 1868–
1952). 14. FejfedQt viselQ. 16. Bazaltsapkás tanúhegy Celldömölk határában. 
17. International Karate Organization, röv. 18. Népszer_ komika (Lenke). 21. 
Bolgár hegység híres kolostoregyüttessel. 22. Focilabdával passzolgat. 24. 
Remote data object (távoli adatobjektum), röv. 25. Biokémikus, az elsQ ameri-
kai nQ, aki Nobel-díjat kapott (Gerty, 1896–1957). 26. A -ke képzQpárja. 27. 
Elektronvolt, röv. 28. Községi sportkör, röv. 29. Somogy megyei városka, Ta-
káts Gyula költQ szülQhelye. 30. BemelegítQ gyakorlatsor a testnevelésórán. 
34. Érkezési (például oldal) ellentéte. 35. Olasz és máltai autók jelzése.

FÜGGQLEGES: 1. ÉpítQanyag. 2. Folyó Oroszország európai részén. 3. Itá-
liai festQgéniusz (Giovanni Battista). 4. Hull a csapadék. 5. RáérQsen járkál. 6. 
Azonos zenei hangok. 7. Bíróságon tárgyalják az ilyen keresetet is. 8. Eötvös 
...; fi zikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke, a geofi zika megteremtQje (1848–
1919). 9. A szláv fejedelemségeket Kijevi Rusz néven egyesítQ középkori ural-
kodó. 14. A másik fejezet címe. 15. Budapest legfi atalabb (XXIII.) kerülete. 
19. Karel Čapek drámája. 20. Az USA tagállama, Montgomery a fQvárosa. 23. 
... Akakijevics; Gogol A köpönyeg cím_ darabjának fQhQse. 25. Ilyen remény 
a valóság Vörösmarty Csongor és Tündéjében. 28. Rasmussen dán sarkku-
tató egyik személyneve. 29. Te és társaid. 31. Moldován lej (pénzegység), röv. 
32. Kiejtett kétjegy_ bet_. 33. Tagged image fi le (képfájlformátum), röv.

A 15. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Miért állt meg az 
óra?; Mit látott Kockapaci a csRben? A megoldást beküldQk közül a Pipacska 
és Kockapaci kalandjai – Vidám matematika c. könyv (Typotex) egy-egy kötetét 
nyerte: Abauji Nikoletta (Miskolc), Godán Éva (Szombathely), Molnár Péter 
(Szolnok), Nagy Judit (Galánta, Szlovákia) és dr. Séllei Gizella (Eger). 

A 14. számunkban véget ért 13 hetes rejtvénysorozatunk. A bekeretezett bet_kbQl 
JÁVORKA SÁNDOR nevét kellett kirakni. A helyes megfejtést beküldQk közül az 
Élet és Tudomány negyedéves elQfi zetését nyerte: Borbély Sándor (Szentgott-
hárd), Dr. Gáll György (Gyöngyös), Holczer József (Kecskemét), Dr. Kelemen 
Barbara (Budapest), Kovács József (Edelény), Mádai László DezsR (Debre-
cen), Móra Ferenc Könyvtár (Szentgotthárd), Palatin Ibolya (GyQr), Sárkány 
Pálné (Nagyatád) és SzecsRdi József (Dunaújváros). Az elQfi zetések 2013. júli-
us 1-étRl érvényesek. Akinek ez az idQpont nem felel meg (például azért, mert már 
elQfi zette a lapot), kérjük, mielQbb jelezze, melyik késQbbi idQponttól kéri azt.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

      2013. május 25.
 (Pótjelentkezési határidQ: 
 2013. május 13.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

5. feladvány – Godfrey 
Heathcote

Matt 3 lépésben

Világos: Kg4 Vb1 Fh4 Hc3 
e4 (5)
Sötét: Ke3 b2 b3 e5 (4)

BeküldendR a feladvány tel-
jes megfejtése a matt adá sig. 
Beküldési határidR (a pos ta-
bélyegzQ legkésQbbi dátuma): 
május 23-a, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 Budapest, Pf. 
47. vagy eltud@elet es tudomany.hu). 



Az Iparművészeti Múzeum 2013-
as programjának egyik fő hang-
súlya a szecesszió művészetének 

bemutatása.  A múzeum most olyan „rejtett kincseit” tárja a 
közönség elé, amelyeket több mint száz évvel ezelőtt a pári-
zsi világkiállítás vendégei láthattak utoljára.

Alexandre Bigot szecessziós épületkerámiai mintakollekció-
ja, a Bigot-pavilon, amelyet Radisics Jenő 1900-ban a párizsi 
világkiállításon vásárolt, eddig még soha nem került bemu-
tatásra. 1900-ban a francia fővárosban rendezték meg a 
„szecesszió világkiállítását”. A magyar állam támogatásával 
az Iparművészeti Múzeum akkori főigazgatója, Radisics Je-
nő a kiállítás legkvalitásosabb darabjait vásárolhatta meg, ki-
vételesen magas összeg felett rendelkezve. A tárgyak között 
volt Alexandre Bigot (1862-1927) szecessziós építészeti min-
tadarabokból, elemekből, falburkolatokból, kandallókere-
tekből, plasztikus díszű oszlopokból, konzolokból, frízekből 
összeállított pavilonja is, amelyet a kiállítás bontását követő-
en Budapestre hozattak. A tárgyakat az Üllői úti Iparművé-
szeti Múzeum hatalmas pincéjében helyezték el. A kiállítás 
épületkerámiáinak párdarabjai szecessziós párizsi házak, pa-
loták homlokzatain láthatók ma is. A Bigot-pavilon –
szecessziós épületkerámiák Párizsból című tárlat 
szeptember 15-ig várja az érdeklődőket.

Erdélyi képek – válogatás a 
Böhm-gyűjteményből címmel 
Győrben a Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeumban rendez-
nek kiállítást. 

A Böhm-gyűjtemény egy több 
száz darabból álló jelentős képző-
művészeti kollekció. Alapjait az er-

délyi Bihar megyei Szalacson körzeti orvosként tevékenyke-
dő Böhm József és felesége, Böhm Erzsébet rakták le a múlt 
század hatvanas éveinek elején. Az ő érdeklődésüket a festé-
szet iránt a két világháború között a nagybányai művészte-
lepen született alkotások keltették fel, ebből a körből kezdték 
tudatosan felépíteni évről-évre gazdagodó gyűjteményüket. 
A vonzalom az erdélyi művészet iránt megmaradt az után 
is, hogy a család 1981-ben elhagyta Romániát és Németor-
szágba települt át.

A kollekció új fejezete akkor kezdődött, amikor a gyűjtési 
folyamatba bekapcsolódott a család idősebb gyermeke, aki 
egyetemi tanulmányait a nyolcvanas évek elején Kolozsvá-
ron kezdte és a Meinzi Orvosi Egyetemen végezte. Böhm 
József kezdetben arra törekedett, hogy a kollekció eredeti 
szellemiségét megtartva egyrészt tovább gyarapítsa értékes 
darabokkal annak nagybányai vonulatát, másrészt hogy ha-
tárait kiszélesítse Erdély más, főleg szászok és magyarok lak-
ta vidékein, városaiban (Brassó, Nagyszeben, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Nagyvárad stb.) tevékenykedett, tevékeny-
kedő művészek nívós és jellemző alkotásaival is. Az Apátúr-
házban látható tárlat július 14-ig látogatható.

A Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeum Szívdobbanás - A kardio-
lógia múltja és jelene című ván-
dorkiállítása április végétől a veszp-
rémi Laczkó Dezső Múzeumban 

látható. Az augusztus 4-ig megtekinthető tárlat a szív-
gyógyászat történetének bemutatásán keresztül hívja fel a 
figyelmet arra, hogy mennyire fontos felelősséget érezni sa-
ját egészségünk iránt.

A szív, illetve az érrendszer működésével és betegségeivel a 
medicinának egy külön ága, a belgyógyászatból kinövő kar-
diológia foglalkozik. Nagyon nehéz lenne megmondani, 
hogy a kardiológia mikor vált önálló szakterületté, hiszen 
több jeles eseményhez is köthetnénk az önállóság pillanatát. 
Az évszázadok alatt felhalmozódott tudás, a kutatás, kísér-
letezés sok apró mozzanata és a nagy, mérföldkőként álló 
események mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kardiológia 
mára az orvostudomány egyik sikerágazatává váljon.

A kiállítás középpontjában ez a hihetetlenül gazdag múlt-
tal, viharos fejlődésű közelmúlttal, valamint jelennel, és 
minden bizonnyal biztató jövőbeni kilátásokkal rendelkező 
tudományág áll. A tárlat a múltból a változások irányát 
meghatározó eseményeket villantja fel; közéjük csempészi 
be a közelmúltat és a jelen egy-egy pillanatát, melyek a leg-
modernebb diagnosztikai, és terápiás eljárásokra irányítják a 
figyelmet, és bemutatják azt a hatalmas utat, amit a kardio-
lógia az utóbbi egy évszázadban bejárt. A kiállítás nem tit-
kolt szándéka az is, hogy még több emberben tudatosuljon: 
a technika és a tudomány fejlődésének nagyon sokat kö-
szönhetünk, de mindez nem elég, ha mi magunk nem ér-
zünk felelősséget saját egészségünk iránt.

Kocsik és szekerek címmel új, 
interaktív, állandó kiállítás nyílt 
a szentendrei Skanzenben. Az 

eddig nem látott négykerekű járművek kvalitásos darabjai 
gondos restaurálási programon estek át, így április 19-étől 
megtekinthetőek a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 

A kiállítás a Kocs településen kifejlesztett és onnan euró-
pai hódító útjára induló hagyományos magyar közlekedési 
eszközt helyezi középpontba. A tárlat első fele a magyar fej-
lesztésű kocsi eredetét mutatja be, majd a magyar kocsi Eu-
rópára gyakorolt hatását veszi górcső alá. A kiállítás azon 
túl, hogy ad egy fejlődéstörténeti áttekintést, játékos kerete-
ken belül, installált szekerek és kocsik mellett érintőképer-
nyők segítségével ismerteti meg az érdeklődőket a hagyo-
mányos közlekedés kulturális jellemzőivel, többek közt vá-
laszol azokra a kérdésekre, hogy mi a kocsi és a szekér köz-
ti alapvető különbség, milyen mesterségek találkoztak 
egy-egy kocsi elkészítésekor, hány ló húzta a híres magyar 
kocsit, vagy milyen a rakoncátlan szekér. Az interaktivitás 
és a modern technika más értelemben is előkerül: QR-
kódok alkalmazásával juthatnak bővebb információhoz a 
tárlatban sétálók.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Szárazra került halasmedence
Indiában, a hajdani portugál Diu 
városában van egy haltartó me-
dence, amely már sohasem telik 
meg vízzel. Feltehetően egy VI. 
századi földrengés felelős a part 
kiemelkedéséért, amelyet a száraz-
ra került medence bizonyít.

A német KatiR
Lengyelország 1939. szeptemberi né-
met megtámadása után Danzigot és 
környékét betagolták a Német Biro-
dalomba. Forster 1939 októberében a 
danzigi városháza erkélyéről mondta 
a lengyelekkel kapcsolatban: „Ki kell 
irtanunk ezt a népet...”.

A holland festészet aranykora
A „vidám társaság” jellegű képek a 
tékozló fiú hazatérése bibliai történe-
tének erkölcsi tanulságait tárják a né-
zők elé. A komoly tartalom azonban 
jórészt csak ürügy az egészalakos fi-
gurák gazdag öltözéke, a csendélet-
szerű tárgyak együttese e képek leg-
főbb vonzereje, s valószínűleg meg-
festésük legfőbb indítéka is.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Hármas csillaggomba

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
a Külügyminisztérium, az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.
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E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai 

tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: 
Csak lábnyomaikat ismerjük; Hármas csillaggomba

A csillaggombák a pöfetegek rokonsá-
gi körébe tartoznak. Érésükkor azon-
ban – eltérően a pöfetegektől – a ter-
mőtestet körülölelő kettős burokból a 
külső csillagszerűen felhasad és vissza-
hajlik. A hármas csillaggomba (Geas-
trum triplex) a nemzetségben nagy ter-
metűnek számít, a kiterült gomba 
nagysága akár a 10 cm-t is elérheti. 

A fiatal, barnás színű, még zárt gom-
ba elég kemény, félig ül csak a talajban. 
Formája ilyenkor tulipánhagymára 
emlékeztet, csúcsán jól kivehetően el-
keskenyedik, jellegzetes „csőre” van. A 
növekedés során a húsos külső burok 
5–7 vörösesbarna színű lebenyre hasad 
szét, amelyek visszahajolva kifejezetten 
fel is emelik a kerekded, spóraképző fe-
jecskét. A hármas csillaggomba lebe-
nyeinek belső oldala azonban koránt-
sem olyan rugalmas, mint a külső ol-
dal, ezért köralakban behasad, s az idő-
sebb példányokon többé-kevésbé felálló 
„gallért” képez a fejecske körül. 

Ennél a fajnál tehát egy középső, har-
madik burok is látható a külső burok 
szétszakadásakor, innen a gomba elne-
vezése is. A spórák a fejecske apró, csú-
csi nyílásán keresztül távoznak, melyet 
jól elkülönülő, gyűrűszerű udvar vesz 
körül. Ez utóbbinak a határozásban 
van fontos szerepe. A fejecskét körül-
vevő belső burok éretten pergamensze-
rű, ekkor már egy ráhulló esőcsepp 
vagy kisebb szélmozgás is elég ahhoz, 
hogy a gomba ezrével lövellje ki spórá-
it a környezetébe.

A hármas csillaggomba késő nyári, 
őszi gombafaj, de az erdő avarjában 
még a következő év tavaszán is rábuk-
kanhatunk a kiszáradt termőtestekre. 
Ha megtaláljuk, csodáljuk meg a gom-
ba különleges formáját, de étkezésre ne 
gyűjtsük, mivel az összes csillaggomba 
fogyasztásra alkalmatlan.

Kép és szöveg: 
LOCSMÁNDI CSABA



Hármas csillaggomba
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