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Címlapon: a Juno űrszonda a Jupiter közelében 
(forrás: NASA) Mi lapul a felhők alatt? 
című cikkünkhöz

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Művé-
szeti Akadémia (MMA) és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) március 9-én az MMA székházá-
ban, a Pesti Vigadóban. A TIT részéről Hámori József 
elnök és Piróth Eszter igazgató, az MMA részéről 
Vashegyi György elnök és Kucsera Tamás Gergely főtit-
kár látta el kézjegyével a keretmegállapodást rögzítő 
dokumentumot.

„Az általános műveltségnek ugyanúgy része a művészet, 
mint a tudomány – hangsúlyozta Hámori József, a Tu-
dományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke a 
sajtónyilvános aláíráson. – Ezek nem egymás mellett lé-
teznek, hanem együtt, elválaszthatatlanok egymástól.” 
Vashegyi György pedig azt emelte ki, hogy elnöki 
programjának fontos eleme az ismeretterjesztés; hogy 
a művészek és a tudósok megértessék a közönséggel 
azt, amivel foglalkoznak, közérthetővé tegyék a mű-
vészetet és a tudományt.

Az eseményen a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat elnökségének tagjai is részt vettek. A két szervezetet 
közös célkitűzéseik egyes területeken – például a művé-
szeti ismeretterjesztés, művészeti és művészettel nevelés 

segítése – összekapcsolják, ezért a hosszú távú együtt-
működésben a két fél vállalja, hogy rendszeresen egyez-
tet és szorosan együttműködik e közös célok megvalósí-
tásában. A Magyar Művészeti Akadémia a TIT ismeret-
terjesztő lapjait támogatja és a TIT művészeti vonatko-
zású tevékenységének egyéb támogatásában lehetőségei 
figyelembevétele mellett a jövőben közreműködik.

SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Piróth Eszter, Hámori József, Vashegyi György és Kucsera Tamás 
az ünnepélyes aláíráskor a Pesti Vigadóban
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 Izomsorvadásstop 
– új gyógyszerekkel

A spinális izomatrófia egy vi-
szonylag ritka betegség, 11 000 
gyermek közül egyet érint, s 
izomsorvadással jár. Gyakran 
már a születéskor súlyos izom-
gyengeség jelentkezik és az ese-
tek nagy részében egyéves kor 
előtt megkezdődik az izmok 

elsorvadása. A betegek általában 
kétéves koruk előtt meghalnak, 
azonban néhányuk mesterséges 
lélegeztetés segítségével elérheti a 
felnőttkort.

A spinális izomatrófia hátterében 
egy örökletes génhiba áll, a szóban 
forgó gén által kódolt fehérje hiá-
nyában a mozgató idegsejtek elpusz-
tulnak és ez az általuk beidegzett iz-
mok elsorvadásához vezet. Néhány 
hónapja az egyik legbefolyásosabb 
amerikai orvosi lapban, a New Eng-
land Journal of Medicine-ben jelent 
meg két írás, melyek új kezelési 
módszerek klinikai tesztjeinek ered-
ményét közlik.

Az egyik kezelés a nusinersen nevű 
szeren alapul, amely tulajdonkép-
pen egy nukleinsav, mint a DNS 
és az RNS. Tudjuk, hogy a sejt-
működés alapja a DNS által kódolt 
fehérjék létrehozása, kifejezése. A 
folyamat első lépéseként a DNS 
bázissorrendje mRNS-be íródik 
át, amely elhagyja a sejtmagot és 
a fehérjék létrehozásának helyére 
szállítódik, ahol afféle tervrajz-
ként szolgál azok felépítéséhez. 
Az átírás közben vagy később, de 
még a sejtmag elhagyása előtt az 
mRNS különböző módosításokon 
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hordozott gének kifejezését, tehát 
az AVXS-101 is a hiányzó fehérjét 
pótolja. Ez a szer még a klinikai 
tesztelési procedúra kezdeti szaka-
szánál tart; a vírust egy dózisban, 
intravénásan adták be 15 betegnek 
és az állapotuk alakulását korábban 
megfigyelt betegekéhez hasonlítot-
ták. A kezelt betegek közül senki 
nem szorult mesterséges lélegez-
tetésre, tizenegyen segítség nélkül 
tudtak ülni, ketten pedig felállni és 
járni is tudtak a vizsgálat végére.

A két gyógyszer tesztelése te-
hát bíztató eredményeket hozott, 
azonban érdemes kitérni a velük 
kapcsolatos negatívumokra is. Elő-
ször is, egyik gyógyszer sem hoz 
teljes gyógyulást: mindkét vizs-
gálatban csak a betegek egy töre-
déke volt képes felállni és járni. A 
nusinersent folyamatosan kellene 
adagolni a betegeknek, azonban a 
gyógyszer piaci ára jelenleg elké-
pesztően magas, 125 000 dollárt 
kérnek egyetlen adagért, amelyből 
az első évben hat ajánlott. A másik 
gyógyszert elméletileg elegendő 
egyszer beadni a betegnek, azon-
ban ha idővel elhalványul a hatása, 
nem lehetséges az újraadás, mivel 
az immunrendszer másodszor már 
felkészülten várja a vírust. A ke-
zelések hatékonyságát javíthatja 
a minél korábbi megkezdésük és 
jelenleg épp ennek hatásait vizs-
gálják a nusinersen esetében. Né-
mely kutató szerint a két szer kom-
binált használata is fokozhatja a 
mozgatóidegsejtek túlélését, tehát 
várhatók még előrelépések a köz-
eljövőben a spinális izomatrófia 
kezelésében.

ReichaRdt RicháRd

esik át, így egy gén akár többféle 
mRNS és többféle fehérje elké-
szítésének terveit tartalmazhatja. 
A spinális izomatrófiában érintett 
gén által kódolt fehérje elkészítésé-
hez szükséges információt szeren-
csére egy másik gén is tartalmaz-
za, azonban az utóbbiról átíródó 
mRNS csak kis mértékben mó-
dosul úgy, hogy ugyanaz a fehér-

je fejeződhessen ki általa. A 
nusinersen a másik génről ké-
szülő mRNS módosításait be-
folyásolja és így a betegségben 
szenvedőkben is nagymér-
tékben keletkezik az amúgy 
hiányzó fehérje. A szert a 
gerinccsatornába fecskende-
zik, ezáltal eljuthat a gerinc-
velői mozgatóidegsejtekhez. A 
nusinersen a klinikai tesztelés 
utolsó szakaszában tart, en-
nek a vizsgálatnak az ered-
ményeit közölték a kutatók. A 
tesztben 121 beteg vett részt, 
akik közül nyolcvanan kaptak 
nusinersent, 41 betegnek pedig 
fiziológiás sóoldatot adtak be. 
A nusinersent kapott bete-

gek fele képes volt segítség nélkül 
felülni a vizsgálat végére, míg a 
kontrollcsoportból egyikük sem. 
Fontos észrevétel volt, hogy a ko-
rábban, az életkor elején elkezdett 
kezelés hatásosabb a mozgatómű-
ködés megőrzésében.

A másik kutatás az AVXS-101 
nevű szer hatásait vizsgálta. Ez 
tulajdonképpen egy génmódosí-
tott vírus, amely a spinális izom-
atrófiában érintett fehérje génjét 
hordozza. A vírus preferáltan cé-
lozza a mozgatóidegsejteket és a 
sejtmagba jutva megkezdi az általa 

A képen pirossal jelölt gerincvelői  
mozgatóidegsejtek idegzik be a vázizmokat 

(FORRÁS: QUORA.COM)

Az AVXS-101-hez hasonló adenovírus elektronmikroszkópos képe
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„Galilei már több mint 400 éve fel-
figyelt a Jupiter jellegzetes sávjaira – 
mondta Yohai Kaspi, az izraeli Weiz-
mann Tudományos Intézet munka-
társa, a Jupiter időjárásával foglalko-
zó tanulmány szerzője. – Mostanáig 
azonban csak a felszínt kapargattuk és 
mindössze annyit sejtettünk, hogy az eze-
ket a sávokat alkotó felhőzet valamiféle 
futóáramlásokkal áll kapcsolatban. Most vi-
szont a Juno mérései lehetőséget adnak arra, 
hogy a kutatók betekintsenek a felhők alá és 
megismerjék, milyen mély-
ről érkeznek a jetek, illetve 
milyen a szerkezetük.” 

Az eredmény a Juno 
csapatának nagy megle-
petést okozott, ugyanis 
a Jupiter egyes lég-
köri rétegei a vártnál 
sokkal nagyobb tö-
megűek, valamint az 
áramlások jóval mé-
lyebben elhelyezkedő 
képződmények, mint 
azt korábban gondol-
ták. Az időjárási ré-
tegnek nevezett zóna 
– amelyben a légköri 
folyamatok zajlanak – 
például a maga 3000 
kilométeres vastagsá-
gával a Jupiter töme-
gének körülbelül 1 százalékát (a Föld 
tömegének háromszorosát) adja. El-
lenben a Föld atmoszférája csupán 
egymilliomod része bolygónk teljes 
tömegének.  A megfigyelés segíthet 
megérteni, hogy milyen folyamatok 
irányítják a rendkívül erős szeleket.

Egy másik eredmény szerint az 
időjárási réteg alatt a bolygó szinte 
merev testként forog. „Ez tényleg 

	 Mi	lapul	a	felhők	alatt?

A NASA Juno űrszondájának  
küldetése során gyűjtött ada-
tok szerint a Jupiter szélrend-
szerei mélyen a gázóriás légkö-
rében helyezkednek el és jóval 
erősebbek meg összetettebbek, 
mint a nagy földi légkörzés 
áramlatai. A megfigyelések se-
gíthetnek a Jupiter belső szer-

kezetének és a bolygó időjárásának 
részletesebb megismerésében.

A Juno űrszonda sok más tudo-
mányos eredménye mellett a kuta-
tók számára világossá tette, hogy 
az erős ciklonok, amelyek a Jupiter 
északi és déli pólusa körül futnak, a 
Naprendszerben egyedülálló masz-
szív légköri jellemzőkkel rendel-
keznek. A felfedezés annak a négy 
tanulmányból álló „gyűjtemény-
nek” a része, amely a Juno adatai 
jóvoltából született meg és került be 
a Nature tudományos folyóiratba.

„Az űrszonda még csak a rábízott 
feladatok egyharmadát végezte el, de 
már egy teljesen új Jupiter képét vetíti 
elénk” – mondta Scott Bolton, a Juno 
program kutatásvezetője, a texasi 
San Antonióban található kutatóin-
tézet munkatársa.

A Jupiter egyes rétegeinek és 
szélrendszereinek felépítése régóta 
foglalkoztatja a kutatókat. Az űr-
eszköznek az égitesthez közeli el-
haladásai során begyűjtött gravitá-
ciós mérések adatai most megadják 
a választ a szakemberek kérdéseire.

„A Jupiter gravitációs mezejének 
vizsgálati eredményei egyfajta észak–
déli aszimmetriát mutatnak, hason-
lóan a különböző zónák és övek el-
téréseihez” – mondta Luciano Less 
társkutató, a római La Sapienza 
Egyetem munkatársa, a Jupiter 
gravitációjával foglalkozó tanul-
mány szerzője.

 Egy gázbolygó esetén ilyen 
aszimmetriát csak a mélyen a boly-
gó belsejéből érkező áramlások 
okozhatnak. A Jupiteren ez a keleti 
és nyugati irányú futóáramlások 
( jet stream) észak–déli aszimmet-
riájában tükröződik. Minél mé-
lyebben helyezkednek el a jetek, 
annál nagyobb tömeget foglalnak 
magukba, amely mérhető nyomot 
hagy a gravitációs mezőben. Ezál-
tal a gravitációs aszimmetria meg-
határozza, hogy ezek az áramlások 
milyen mélységből érkezhetnek.
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nagyszerű felfedezés és a Juno további 
mérései alapján megérthetjük, hogyan 
működnek az időjárási réteg és az alat-
ta lévő merev test közötti folyamatok” 
– mondta Tristan Guillot, a francia 
Cote d’Azur Egyetem munkatársa, 
a Jupiter belső szerkezetével foglal-
kozó tanulmány szerzője.

A Juno előtt a Jupiter sarkvidé-
ki területeinek időjárását is rejtély 
övezte. A legújabb adatok szerint 
a gázóriás pólusai élesen elkülö-

nülnek az alacsonyabb szélessége-
ket jellemző narancssárga és fehér 
övektől. Északi pólusát egy közpon-
ti ciklon uralja, mely körül nyolc, 
cirkumpoláris ciklon helyezkedik el. 
A déli pólusnál is hasonló a helyzet, 
ám ott mindössze öt ciklon övezi a 
központi képződményt. Mindkét 
poláris ciklonrendszerben a „részt-
vevők” olyan sűrűn helyezkednek 

A nyolc cirkumpoláris ciklon a Jupiter északi pólusán; a világosabb szín a vékonyabb,  
a sötétebb a vastagabb felhőket jelöli (FORRÁS: NASA)

Az űreszköz legközelebb húsvétkor látogat ismét a Jupiterhez 
(FORRÁS: NASA)
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el, hogy spirálkarjaik szinte érintik 
egymást. Mindezek ellenére mégsem 
kapcsolódnak össze, amelynek az oká-
ra a kutatók még keresik a választ.

Az egész méréssorozat kétségkí-
vül egyik legcsodálatosabb része ta-
lán az a páratlan képanyag, amelyet 
a Juno infravörös térképező eszköze 
a legfelső felhőzet alatti rétegekről 
rögzített. A Juno következő elha-
ladása a Jupiter mellett április 1-re 
várható, amely újabb lenyűgöző fel-
vételeket és fontos adatokat szolgál-
tathat a titokzatos gázóriás további 
megismeréséhez.  
(Forrás: NASA/Jet Propulsion Laboratory)

 Nagymacskák  
nagy bajban

A szokásos, Y/Z-generációra 
jellemző tevékenységemet foly-
tattam a minap, vagyis meg-meg-
állva pörgettem az Instagramon 
a képeket az okostelefonomon. 
Ebben semmi meglepő sincs, a 
statisztikák szerint kortásaim, 
a 25 év alattiak 85–90 száza-

léka rendelkezik okostelefonnal és 
az Instagramon is 800 millióan 
osztozunk. A társaság közel a 
fele 25 év alatti. További sta-
tisztikákat nézegetve az a tény 
is elém tárult, hogy a legnép-
szerűbb felhasználók többnyire 
énekesek.

Mindezek ellenére, Selena 
Gomez helyett vadászó tigris 
és kínai ültetvény jött szembe 
velem március 3-án a kibertér-
ben. Aztán heverésző orosz-
lán, befagyott norvég tó, fára 
mászó párduc, egy random 
ismerősöm reggelije, még egy 
tigris, ezúttal kölykeivel játszó 
kiadásban, aztán egy gepárd. 
Az első néhány macska alat-
ti feliratot mérsékelt érdeklődéssel 
olvastam: csökkenő élőhely, ve-
szélyeztetett faj, aktív védelem. A 
harmadik tigrises képnél már gya-
nús lett, hogy valamit félreértett 
az Instagram algoritmusa: én nem 
is szeretem különösebben a nagy-
macskákat. Aztán jött a gepárd. 
A gepárdot azért még elolvastam. 
Kiderült belőle, hogy a kölykök 
95 százaléka soha nem nő fel, de 
vannak anyák, amelyek nagyon sike-
resek utódnevelés kategóriában. Az is 
kiderült belőle, hogy az insta-macska-
túltengés annak köszönhető, hogy 
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amelynek idei témája a „nagymacs-
kák: vadászok veszélyben”; én pe-
dig követem azokat a médiumokat, 
amelyek általában tájképeket és tör-
téneteket mutatnak, de ezúttal egy 
témára szinkronizálódtak. A rejtély 
ezzel megoldódott.

De miért is bujkál jelenleg 3500 tigris 
a vadonban, mint megtudtam, a tra-
dicionális orvoslás felvásárlópiaca 
elől? A tigriscsontporról például 
úgy tartják ősi kínai szövegek, 
hogy a kalcium- és fehérjetartal-
ma segíti a gyógyulást és gyul-
ladáscsökkentő hatású. Ugyan-
ezt a tojáshéj is tudja az európai 
hagyományos orvoslás szerint, a 
modern, tesztelt hatóanyagokról 
nem is beszélve, amelyek fogyasztá-
sába jóval kevésbé hal bele a tigris. 
A tigris szeme és foga álmatlanság-
ra és maláriára használható. Bár ez 
utóbbira szintén van Nobel-díjas 
gyógyszer is, a tigrisszem kétségte-
lenül stílusosabb. Bajsza pedig taliz-
mánként fogfájás ellen használatos. 
Ugyanezek az elemek a tigrisen 
hagyva az állat túlélését szolgálják, 

mi több, az ökoszisztéma fenntar-
tását. A csúcsragadozók eltűnésé-
vel a növényevők elszaporodása a 
növények megemelkedett legelési 
terheléséhez vezet. A túl sokat le-
gelt növényzetnek pedig nincs lehe-
tősége megújulni. Ha a növények 
kipusztulnak, a gyökerük nem köti 
meg többet a leeső csapadékot. Ez 
egy lépés a terület elsivatagosodása 
felé. A vízhiány visszahat a növé-
nyekre, állatokra és az emberekre. 
Így lesz például a néhány éve még 
nagy nyájat itató kecskepásztorgye-
rekeknek a napi fejadagja némi, a 

megmaradt állatokból nyert kecs-
kevérrel kevert kecsketej. Mert az 
laktató.

Az afrikai oroszlánok valamivel jobb 
helyzetben vannak, az ő populációjuk 
nem a tigrisekre jellemző 95 száza-
lékkal, hanem „csak” 40 százalékkal 
csökkent az elmúlt száz évben, így 
belőlük még maradt 20 ezer pél-
dány. Jelenleg néhány lelkes alapít-
vány segítségével, a békés együttélés 
zászlaja alatt, őslakosok igyekeznek 
követni az oroszlánok mozgását, hogy 
a legeltetett nyáj elkerülje őket. Az 
oroszlánok természetes élőhelyének 
szűkülése miatt egymás elkerülése 
egyre nehezebb feladatnak bizonyul. 
Valaha az egész kontinensen jelen vol-
tak, jelenleg öt nagyobb populációjuk 
található a szubszaharai övben. Csak 
az elmúlt néhány tíz évben 12 ország-
ból tűntek el az oroszlánok, ahol meg-
maradtak, ott is osztozniuk kell az 
emberekkel az erőforrásokon.

Az érdeklődők többsége termé-
szetesen a nagy, erős emlősállatok-
ra kíváncsi. Ezek eltűnése okozza a 
legnagyobb feltűnést, amit a környe-
zetvédők észre is vettek és azóta zász-

lósfajként ki is emelik őket. 
A zászló tövében pedig ott 
fekszik például a Gorongosa 
Nemzeti Park, amelyet a mo-
zambiki polgárháború szinte 
megsemmisített. Ez utóbbi 
az 1975-ös Portugáliától való 
függetlenedés utáni tizenhét 
évben zajlott. A Gorongosa 
Nemzeti Park története egé-
szen kalandos, hét éve egy 
amerikai üzletember mun-
kássága mentette meg és kö-
tötte össze a területet az életet 
adó víz forrását jelentő szent 
heggyel. A hegy szentségét 
hamar elmosta a háború és a 
szegénység, így most a hegy-

oldalra szoruló telepesek pusztítják a 
megmaradt élőhelyet mezőgazdasági 
és tüzelési céllal. A számukra biztosí-
tott alternatív megélhetés hiányában 
a park számára sem lesz B-terv.

Csökkenő élőhelyek, növekvő 
konfliktus, elsivatagosodás és éhezés 
a trópusi övben. Cserébe mi Euró-
pában, Észak-Amerikában és egyre 
gyakrabban Kínában is: fürödhe-
tünk pálmaolajjal, ehetünk avokádót 
és ihatjuk szójatejjel a kávét, mert az 
talán egészséges és kétségtelenül jól 
mutat az Instagramon.

FeRenc Kata
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A biokatalizátorok izolált for-
mában való alkalmazása az 
utóbbi 30–40 évben egyre 

nagyobb teret nyert megújuló for-
rásból való előállításuk és sztereo
szelektív módon való működésük 
miatt. Egy négy kötést létrehozó 
szénatomhoz a kapcsolódó partne-
rek kétféle sorrendben képesek kap-
csolódni – ez a sztereo izoméria je-
lensége. Míg a két izomer fizikai és 
kémiai tulajdonságaiban nincsen el-
térés, biológiai hatásuk igen eltérő 
lehet, így – főleg a gyógyszeriparban 
– elengedhetetlen ezek elválasztása. 
A biokatalizátorok mint királis mo-
lekulák természetes tulajdonsága, 
hogy csak az egyik sztereoizomer 
reakcióját katalizálják.

Ipari alkalmazhatóságukat sokáig 
hátráltatta bomlékonyságuk, víz-
oldhatóságuk, illetve az, hogy csak 
meghatározott, a természetes szub
sztráthoz hasonló szerkezetű mole-
kulák átalakítását képesek katalizál-
ni. A biokatalizátorok fejlesztésén 
dolgozó kutatócsoportunk több 
megközelítéssel is foglalkozik; szer-
kezeti vizsgálatokkal a katalizált 
szubsztrátok körét szeretnénk széle-
síteni, míg különböző mechanikai 
stabilizálási módszerekkel a katalizá-
tor használati idejének és stabilitásá-
nak fejlesztésén dolgozunk. 

B I O K ATA L I Z Á TO R O K  A  Z Ö L D E B B  J ÖV Ő É R T

ENZIMEK  
A VEGYIPARBAN

Egy enzim háromdimenziós szerke-
zete meghatározza, hogy milyen ké-
miai reakciók gyorsítására képes. Fe-
hérjeenzimek esetében a szerkezetet 
meghatározza az aminosavak sorrend-
je, a fehérje szekvenciája, azonban je-
lenleg még nem lehetséges a térszerke-
zet modellezése, csupán a szekvencia 
alapján. Így az enzimek szerkezetének 
meghatározása kísérletes úton lehetsé-
ges. Ez rutinszerűen röntgenkrisztallo-
gráfiával történik, melynek során a fe-
hérjekristályokon nagy szögben 
diffraktáló röntgensugarak mérése 

alapján készítünk egy modellt a kris-
tályrácsban megtalálható fehérjemole-
kulákról. A szerkezet megismerése le-
hetőséget ad a katalizált kémiai reakció 
mechanizmusának megértésére és szer-
kezeti módosítások tervezésére az átala-
kított vegyületek körének megváltoz-
tatása terén – azaz a szubsztrátspeci
fikusság módosítására.

Fehérjemérnökség
A kutatócsoportunknak a közel-
múltban elsőként sikerült eukarióta 
organizmusból származó fenilalanin 

Az emberiség évezredek óta használja a biokatalizátorokat kémiai 
átalakításokra. A kezdetekben főleg sejtes rendszerekben, baktériu-
mokkal és élesztővel dolgoztunk a kenyérkészítés, erjedéses techno-
lógiák, illetve a sajtgyártás során. Az ipari forradalommal megszüle-
tett a vegyipar, és a vegyészek kidolgozták a legkülönfélébb anyagok kémiai előállítási módszereit. 
Ezek gyakran igénylik átmenetifém-katalizátorok, magas nyomás és hőmérséklet alkalmazását, amik 
nem csak technológiai nehézségeket okoznak és költségesek, hanem környezetkárosítók is. A 
biokatalizátorok előállítása viszont megújuló alapanyagokból történik, biológiai úton és nem toxiku-
sak. Az enzimek nagyfokú szelektivitása leegyszerűsíti a reakcióelegyek feldolgozását és magasabb 
termékhozam érhető el, ráadásul biztonságosan, mivel a reakciók jellemzően környezeti hőmérsék-

leten, légköri nyomáson és semleges körüli reakciókörülmények között mennek végbe.

Optikai izoméria–kiralitás
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fejlesztésével, a molekuláris bioló-
gia és a génsebészet eszköztárát fel-
használva stabilisabb, szélesebb pH
tartományban működő, illetve 
megváltozott katalitikus aktivitású 
enzimek előállítása lehetséges. 

Mechanikai stabilizálás
Egyre nagyobb igény mutatkozik 

biokatalizátorok alkalmazására, le-
gyen szó gyógyszerekről, tisztítósze-
rekről, kozmetikai vagy vegyszer-
iparról. Mint már említettük, szá-
mos esetben környezetkímélőbb re-
akciókörülményeket biztosítanak 
akár bonyolult molekulák átalakí-
tása során is, mint a hagyományos 
vegyipari megoldások. Ezzel pár-
huzamosan természetesen felmerült 
az az igény is, hogy ezek a 
biokatalizátorok előállításukat kö-
vetően minél könnyebben tisztítha-
tók legyenek, alkalmazásuk során 
nagyobb stabilitással rendelkezze-
nek és akár többször is felhasználha-
tók legyenek.

A modern biotechnológiában a 
leggyakrabban használt mód külön-
böző fehérjetermékek előállítására a 
fermentáció, mely technológia két 
egymást követő szakaszra osztható. 
Az első az upstream processing, amely 
a fermentáció előkészítésétől a cél-
fehérje optimális mennyiségű előál-
lításáig tart, ami a fermentáció „vá-
gási” pontja. Ezt követi a downstream 
processing, mely során elválasztási és 
tisztítási műveletek sorozatával nye-
rik ki a tiszta végterméket, azaz a 
számunkra fontos biokatalizátort. 

A végtisztítási folyamat az egyik 
legmeghatározóbb lépése a fermen-
tációnak, mivel az előállítási költsé-
gek akár 30-80 százaléka itt kelet-
kezik, függően az előállított ter-
mék felhasználási területétől. Ma-
napság a leggyakrabban használt és 
a legjobb eredmény elérésére képes 
elválasztási műveletek a kromato-
gráfia körébe tartozó technikák. 
Közülük is a leghatékonyabbak az 
affinitáson alapuló technikák, me-
lyekkel akár 90 százalékos vagy azt 
meghaladó tisztaság is elérhető. 

Az affinkromatográfia alapját a 
célfehérje reverzibilis és specifikus 
kötődése képezi az állófázishoz kö-
tött partnerhez. Ezek közül is igen 
könnyen alkalmazhatók a különbö-
ző hisztidinjelölések, mely során mo-
lekuláris biológiai módszerek segít-
ségével az enzim C- vagy N-termi-
nális végén elhelyeznek egy 610 
hisztidin aminosavat tartalmazó 
egységet. Ez többnyire az aktivi-
tást nem befolyásolja, viszont ki-
váló lehetőséget ad átmenetifé-
mekkel való komplexképzésre, a 
hisztidinoldal lánc imidazolgyű
rűjének nem kötő elektronpárja ré-
vén. Mivel a természetben ritkán 
fordul elő ilyen polihisztidin
szekvencia a fehérjékben, ezért az 
ilyen jelöléssel ellátott fehérjék 
szelektíven tisztíthatók átmeneti-
fémet tartalmazó szilárd hordozó 
alkalmazásával. A kereskedelmi 
forgalomban kapható számos fém-
ionos affinitáshordozó mellett je-
lenleg is számos kutatás törekszik 

ammónialiázt katalitikusan aktív 
konformációban kikristályosítani, és a 
fehérje szerkezetét a röntgendiffrakciós 
mérés segítségével meghatározni. A 
kristályosítást megelőző tisztítási fo-
lyamatok miatt sok esetben a fehérjék 
nem a katalitikusan aktív konformá-
ciójukban kristályosodnak ki, így a 
szerkezetből nyerhető, a reakció me-
chanizmusára vonatkozó információk 
mennyisége limitált. Nemzetközi 
együttműködésben, Ausztriában elő-
állított enziminhibitorok (enzimak-
tivitást gátló molekulák, amelyek 
erősen kötődnek az enzimhez, azon-
ban reakciójuk gátolt) alkalmazása 
segített minket a katalitikusan aktív 
konformáció megismerésében. A fe-
hérjekristályosítás során gyakran al-
kalmazunk segédanyagokat, ame-
lyek stabilizálják a fehérje felszínén 
található mozgékony hurokrégiókat, 
ezáltal elősegítik a fehérjemolekulák 
kristályos fázisba rendeződését. 
Szubsztrátot utánzó inhibitormole
kulák alkalmazása, mint esetünkben 
is, különösen előnyös, mivel nem csak 
a kristályosodást segíti elő, de a 
szubsztrát kötődéséről is tájékoztat. 

Az enzimek szubsztrátspecifikusságát 
az aktív centrum, illetve a kötőzseb 
alakja határozza meg. Szerkezetük 
megismerése lehetőséget ad a kötő-
zseb alakjának tervezett módosítá-
sára, a racionális fehérjemérnökség-
re. A modern bioinformatikai mód-
szerekkel in silico tervezhetünk és 
vizsgálhatjuk aminosavcserék (mu-
tációk) hatását az enzim aktivitásá-
ra. Fenilalanin ammónialiáz eseté-
ben egy nagy méretű fenilalanin 
cseréjével egy kis méretű alaninra a 
kötőzsebben jelentősen megnövelhe-
tő az enzim aktivitása a természetes-
nél nagyobb méretű szubsztrátokra 
nézve. Mind a szerkezet ismerete, 
mind a bioinformatikai tervezés 
hozzájárult az enzim aktivitásának 
irányított módosításához.

A kötőzseb alakját az enzimet fel-
építő aminosavak összetett köl-
csönhatásrendszere határozza meg, 
így legtöbbször a tervezett módo-
sítások hatása elmarad a várttól. 
Így napjainkban a fehérjemérnök-
ség legerősebb eszközei a nagy át-
eresztőképességű mérési módsze-
rek, amelyekkel rövid idő alatt 
nagyszámú fehérjevariáns aktivi-
tása vizsgálható. A biokatalizátorok 

Szerkezetalapú tervezett fehérjemérnökség

Tervezett módosítás a 
szubsztrátkötő zsebben

Enzim 3D-szerkezete
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vagy az affinitáson alapuló rögzí-
tés. Bezárhatjuk valamilyen poli-
mermátrixba, mely a kis molekulá-
kat átengedi, de a nagyobb méretű 
fehérjemolekulát visszatartja. Ez lehet 
valamilyen szilikaalapú mátrix mely-
lyel egy szolgél rendszert alakítunk 
ki a biokatalizátor körül, vagy egy 
szilikaalapú nanoszál, de beszélhe-
tünk szerves alapú polimermátrix 
kialakításáról is. Kovalens enzim-
rögzítési módszerek esetén pedig ir-
reverzibilisen rögzítjük az enzime-
ket valamilyen szilárd hordozóhoz 
vagy egymáshoz.

Leggyakrabban az enzimet alko-
tó aminosavak szabad amino, 
tiol, hidroxi vagy karboxil
csoportjain keresztül kapcsoljuk a 
hordozó vagy a keresztkötő ágens 
funkciós csoportjához. A kovalens 
rögzítési technikák előnye, hogy 
később nem kell az enzim leoldó-
dásával számolnunk, ugyanakkor 
vannak olyan esetek, amikor ez a 
rögzítési technika nem tudja az adott 
enzimet aktív állapotában rögzíteni. 

stabilabb, könnyebben használható, 
kevésbé toxikus fémeket tartal-
mazó hordozók előállítására. A 
kutatók rendelkezésére álló variá-
ciós lehetőségek közül mi is szá-
mos kombinációt vizsgáltunk.

Rögzítő kötőerők
Amennyiben már a rendelkezé-
sünkre áll a tiszta enzim, számos 
rögzítési módszer közül választha-
tunk, melyek segítségével növel-
hetjük biokatalizátorunk stabi l i-
tását és el lenál lóságát olyan kör-
nyezeti hatásokkal szemben, 
mint a pH és hőmérsékletválto-
zás vagy éppen szerves oldószer 
jelenléte. Emellett pedig vissza-
nyerésükben és újbóli felhasználá-
sukban is segíthet különböző szi-
lárd hordozóhoz való rögzítésük.

Enzimek rögzítésére számos le-
hetőségünk van. Másodlagos 
kötőerők segítségével reverzibi-
l isen rögzíthetjük az enzimün-
ket valamilyen szi lárd hordozó-
hoz. Ilyen például az adszorpciós 

Ez leginkább akkor fordulhat elő, ha 
az enzim katalitikus aktivitásához 
nélkülözhetetlen aminosav oldallán-
cán keresztül történik a rögzítés, 
vagy a rögzítés során az aktív cent-
rumba való bejutás sztérikus okok 
miatt lehetetlenné válik. Ebben az 
esetben érdemes valamelyik fizikai 
rögzítési módszert kipróbálni, vagy 
ha lehetséges, akkor a kovalens rögzí-
tés közben orientálni a fehérjét a szi-
lárd hordozó felületén. Jó lehetőséget 
adhat erre a tisztításnál már bemuta-
tott hisztidinjelölés. 

Ha a szilárd hordozónk felületén 
komplexképzésre alkalmas csopor-
tok mellett kovalens kötés kialakí-
tására képes funkciós csoportok is 

megtalálhatóak, akkor az első lé-
pésben létrejövő fém–fehérje komp-
lex már adott pozícióban rögzíti a 
fehérjét a hordozóhoz, majd a ko-
valens kötések kialakulásával ez a 
helyzet stabilizálódik. Igen előnyös 
módszer, mivel a biokatalizátor tisz-
títása és rögzítése így egy lépésben 
lehetséges.

Kutatócsoportunkban számos meg-
közelítésből foglalkozunk bio ka ta li
zá torok előállításának és alkalmazá-
sának fejlesztésével. Célunk iparilag 
is hasznosítható biokatalizátorok ter-
melése, különböző rögzítési módsze-
rek tökéletesítése az adott enzimnek 
megfelelően vagy akár új rögzítési 
módszerek kidolgozása. A modern 
bioinformatika és a molekuláris bio-
lógiai módszerek támogatásával lehe-
tőségünk van nemcsak a rögzítést, 
hanem akár az adott enzimet is meg-
változtatni; szélesíteni a szubsztrát
specifikusságát, növelni az aktivitást, 
vagy akár meg is fordíthatjuk az 
adott enzim szelektivitását.

Bata Zsófia, Bell evelin

Példa egy hordozó  
szerkezetére és alkalmazására

Rögzítési módok
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A  W I L H E L M S T R A S S E  É S  M A G YA R O R S Z Á G

VÁLSÁG ÉS 
RADIKALIZÁLÓDÁS

Gömbös Gyula, az 1932. október 1-től hivatalban lévő magyar miniszterelnök célja a politikai és gaz-
dasági együttműködés kialakítása volt Németország, Olaszország, Ausztria és Magyarország között. 
Hans von Schoen német nagykövet Berlinbe küldött jelentésében aggodalmát fejezte ki az Olaszország 
felé irányuló magyar orientáció miatt. A Külügyi Hivatal nem tulajdonított különösebb jelentőséget az 
ügynek. De amikor Franciaország német kiszorítása után Olaszország vetett szemet a dunai térségre, 
beindultak Németország térségi politikájának vészreakciói. A Hitler-kormányzat a térség visszaszer-
zése érdekében a gazdasági és politikai érdekek egységét hirdetve 1934 elején Magyarországon 

bevetette gazdasági „csodafegyvereit”: a klíringet és a kompenzációkat.

2.
rész

A német Külügyi Hivatal 
gyorsan reagált Schoen kö-
vet aggodalmaira. 1932. 

december 1-jén politikai, gazdasági 
és kulturális osztálya megbeszélések 
sorozatán alakította ki álláspontját 
a Magyarországhoz fűződő politi-
kai, gazdasági és 
kisebbségpol itikai 
kérdésben, amely 
egyúttal utasításul 
szolgált Schoen „sza-
vainak irányítására”. 
A külpolitikát ille-
tően leszögezték, 
hogy Magyarország 
Németország ter-
mészetes szövetsége-
se a leszerelési kér-
désben és a békeszer-
ződés határrevíziójá-
nak kérdésében. 

A leszerelés kérdé-
sében teljes érdek-
közösség áll fenn a 
két ország között, a 
határrevíziót illető-
en azonban csak ál-
talános közös érdek 
van („valahol el kell kezdeni a béke-
szerződések határ-megállapításai-
nak fellazítását”), a konkrét célok 
azonban teljesen eltérnek egymás-
tól. Ezért Németország és Magyar-
ország e területen nem tud közösen 
fellépni; tartózkodó véleménye 
szerint nem várhatja el a másik fél 

aktív támogatását sem, s mindket-
tőnek olyan politikai kombinációk-
hoz kell csatlakoznia, amelyet saját 
revíziós céljai elérése érdekében jó-
nak lát. „Nem követelhetjük meg Ma-
gyarországtól, hogy oly módon szálljon 
síkra Keleten a német célokért, amely 

őt politikailag eltávolí-
taná Lengyelország-
tól, ugyanúgy Ma-
gyarország sem vár-
hatja el tőlünk, hogy a 
magyar revíziós célok 
aktív támogatásával 
Csehszlovákiát a len-
gyel táborba űzzük.”

Magyarország poli-
tikai szerepével 
Délkelet-Európában 
– mint ék az északi 
és déli szlávok kö-
zött – a jövőben is 
kétségtelenül szá-
molnak, de mindez 
jelenleg és várható-
an még hosszabb 
ideig szemben áll a 
német politika ak-

tuális céljaival, mivel 
egyelőre nem óhajtanak Délkelet-
Európában politikai tevékenységet 
kifejteni. Emiatt a kisantant alak-
zata csak annyiban érdekli a né-
met külpolitikát – állapították 
meg –, amennyiben annak államai 
politikai és katonai függőségben áll-
nak Franciaországtól, s ellenséges 

beál lítottságukkal számolniuk kell 
arra az esetre, ha Németország és 
Franciaország között a hatalmi kér-
dés megoldására sor kerül. Hata-
lompolitikailag ugyan kívánatos-
nak tartották a kisantant gyengíté-
sét, Németországnak e három ál-
lamhoz fűződő gazdasági érdekei 
miatt azonban csak olyan hatalom-
politikai gyengítéssel értettek 
egyet, amely nem okoz gazdasági 
káoszt Délkeleten.

Német gazdaságpolitikai 
érdekek

A Magyarország iránti különleges 
német gazdaságpolitikai érdek ab-
ból adódik – szólt az összefoglaló –, 
hogy az ország Délkelet-Európa 
szívében, abban a térségben találha-
tó, ahol Németország – földrajzi 
helyzeténél fogva – a jövőben ipari 
termékei különleges értékesítési le-
hetőségeit reméli. „Magyarország 
Ausztria közvetlen szomszédságában 
és a Délkeletre irányuló gazdasági of-
fenzívánk természetes útjában fekszik, 
s minden gazdaságpolitikai kombináció 
megvalósulása a részvételétől függ e 
térségben. Ezen okból kétségtelenül 
nagy érdekünk, hogy a Magyarország-
hoz fűződő gazdasági kapcsolatainkat 
lehetőség szerint elmélyítsük.” Az ab-
normális gazdasági helyzet követ-
kezményeként azonban Németor-
szág pillanatnyilag nincs abban a 
helyzetben, hogy e célkitűzést a 

Gömbös Gyula
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A kereskedő országok nemzeti 
bankjai nem folyósítottak közvetlen 
fizetéseket, hanem csupán a klíring-
számlákon vezetett export és import 
szállítások esetleg fennmaradó kü-
lönbözetét fizették ki az év végén. 

Hindenburg birodalmi elnök 
1932. április közepén rendelte el a 
Budapesten 1932. április 13-án 
Walko Lajos külügyminiszter és 
von Schoen budapesti német követ 
által aláírt, nemzetközi viszonylat-
ban is első klíring-egyezmény 
1932. április 20-tól történő alkal-

mazását a magyar–német árufor-
galom fizetéseiben.

A gazdasági és politikai szférát 
éveken keresztül egymástól elkülö-
nítve kezelő, s ebből következően a 
magyar gazdasági érdeken részvét-
lenül átsikló német álláspont azon-
ban csak a Hitler 1933. január 30-i 
kancellári kinevezését követő hóna-
pokban változott meg. A német–
magyar politikai érdekközösség né-
met részről történő elfogadása – s 
ebből adódóan Magyarország 
előnyben részesítése – kedvezően 
hatott a magyar–német gazdasági 
kapcsolatok fejlődésére. A változá-
sok érlelődéséhez azonban időre 
volt szükség, s az első hónapokban 
Hitler is csupán ígéretekkel vála-
szolt Gömbös Gyula magyar mi-
niszterelnök sürgetéseire. 

Az 1933 májusában megkezdett és 
júliusban folytatott magyar–német 
tárgyalásokon elhatározott kom-
penzációs forgalom kiépítésével 
megszűnt a gazdasági kapcsolatok 
teljes stagnálása. A két fél magánér-
dekeltjei között létrejött kompenzá-
ciós üzletek csak úgy valósulhattak 

kívánt mértékben megvalósítsa; rö-
vidlátás lenne azonban Magyar-
ország részéről, ha a „pillanatnyi-
lag nem kívánatos állapotot érde-
künk kritériumául és gazdaságpoli-
tikánk irányaként szemlélné”. A 
gazdasági prosperitás visszatérése 
Németországba kétségen kívül 
nagy lehetőséget jelentene a ma-
gyar termékek értékesítésének 
még abban az esetben is, ha to-
vább folyna a német mezőgazda-
ság intenzívebbé tétele.

A német–magyar árucsere mi-
előbbi – a nehézségek 
ellenére történő – meg-
élénkítését elérendő, a 
Német Külügyi Hiva-
tal javasolta a Gazdasá-
gi Minisztériumnak: 
1933. január végén 
küldje Budapestre a 
Külügyi Hivatal titkos 
tanácsosát, Waldecket, 
hogy részletesen infor-
málódjon a magyar kí-
vánságokról. Megvizs-
gálják – ígérték –, 
ajánlatos-e kisebb, ma-
gánjellegű magyar–né-
met gazdasági bizottság 
felállítása. Üdvözölték a Magyaror-
szág és a szomszéd államok közötti 
sokrétű gazdasági akadályok leépí-
tését, bár jelenleg Németország 
nincs abban a helyzetben, hogy 
megegyezést kössön Magyaror-
szággal a legnagyobb kedvezmény 
elvének nyilvános megsértésével.

Klíring és kompenzáció 
Az 1931. decemberi magyar deviza-
moratórium miatt a német–magyar 
fizetési forgalom teljesen megre-
kedt, ezért a németek gyors cselek-
vésre szánták el magukat. A fizetési 
forgalom új alapokra helyezésé-
nek a kölcsönös beszámítás (klí-
ringrendszer) látszott a legalkal-
masabbnak, amely a külkereske-
delmi elszámolásokat a kereske-
dő országok nemzeti bankjába 
koncentrálta, s így megszüntette 
a közvetlen valutaelszámolást; az 
üzletben nem fordult meg valuta. 
Az importőr a behozott áruk el-
lenértékét saját valutájában orszá-
ga bankjához fizette be, az expor-
tőr pedig szintén saját valutában 
kapta meg árujának ellenértékét. 

meg, hogy a magyar pengőár és a 
német, illetve világpiaci árak kö-
zötti árfeszültséget segélykonstruk-
ciókkal hidalták át. A magyar áru-
kat legtöbbször nem Németország-
ban, hanem a világpiacon értékesí-
tették; a búzát és a kukoricát 
Hollandiában, a tojást és a vágott 
állatot Olaszországban és Svájcban. 

A kompenzációs üzletek német fi-
nanszírozása révén Magyarország 
kijutott a nyugat-európai piacokra; 
a német gazdaság előnye pedig a 
Magyarországon befagyasztott 

pengő mobilitásában és 
a német exportügyle-
teknek a magyar áruk 
árbevételéből történő fi-
nanszírozásában rejlett. 
Német részről ugyan 
hátrányt jelentett, hogy 
a tranzakciók nem je-
lentek meg a magyar–
német kereskedelmi 
mérlegben, amely így a 
korábbihoz hasonlóan 
erősen passzív maradt 
Magyarország számára. 
A külpiacokon értékesí-

tett magyar áruk tranz-
akcióiban német részről 

csak nagyobb, tőkeerős konszernek 
vehettek részt, amelyek képesek 
voltak az árfeszültségek áthidalásá-
ra. A kis és közepes német export-
cégeknek meg kellett elégedniük a 
soványabb klíring- és kompenzáci-
ós forgalommal.

A Schnurre-emlékirat
A magyar–német gazdasági kap-
csolatok „rendbetételére” a buda-
pesti német követségre kinevezett 
Karl Schnurre tanácsos (az 1939. 
augusztusi német–szovjet gazdasá-
gi szerződés „atyja”) 1933 szep-
temberében húszoldalas, nagylé-
legzetű emlékiratban foglalta össze 
a német–magyar gazdasági kap-
csolatok kiépítésének szükségessé-
gét. Schnurre a német–magyar 
együttműködés politikai szükség-
szerűségéből indult ki. 

A magyar külpolitika irányát ele-
mezve rámutatott, hogy Gömbös tö-
rekvéseinek középpontjában a reví-
ziós kérdés szerepel, amelynek 
megoldásában Olaszországra és 
Németországra támaszkodik. Gaz-
dasági szükségszerűségből és az 

Karl Schnurre gazdasági tanácsos Winchkler István
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olasz kívánságokat követve emel-
lett lehetőség szerint az Ausztriá-
hoz fűződő kapcsolatai kiépítésére 
is törekszik. Így Magyarország a 
Róm a–B er l i n–B éc s–Budape st 
erőtértől politikai és gazdasági tá-
mogatást remél. E célt szolgálják 
az 1932-ben életbe lépett három-
hatalmi preferenciaszerződések 
(Brocchi-szerződések) Olaszország-
gal, Magyarországgal és Ausztriá-
val. Emellett döntő súllyal esik latba 
a Németországhoz fűződő gazdasá-
gi és politikai kapcsolatok teljessé 
tétele. A magyar külpolitika ezen 
beállítottsága a kisantant orszá-
gokkal (különösen Csehszlovákiá-
val), valamint az őket védelmező 
Franciaországgal szembeni ellenér-
zésből származik.

„Ha Magyarországot átengedjük Mus-
solini befolyási törekvésének, akkor el-
veszne a magyar külpolitika önállósága és 
a jelenleginél erőteljesebb olasz színezetet 
nyerne – írta Schnurre.  –  Ezzel jelen-
tősen romlanának Olaszországgal szem-
beni pozícióink az ausztriai és délkelet-
európai kérdésben. S ha esetleg valamiféle 
ausztriai események következtében 
egyetértés jönne létre Olaszország és 
Franciaország között a dél-tiroli kérdés-
ben, Magyarország nem tudna ilyen 
nyomásnak ellenállni, valamint Auszt-
riával és szomszédjaival együtt minden 
olyan kombinációhoz alkalmazkodna, 
amely minden erőteljes német támoga-
tást elutasít.”

Magyarországnak Németország 
ellen irányuló esetleges tervekben 
való részvétele ellen csak akkor ka-
punk garanciát, ha Magyarországot 
szorosabban magunkhoz kötjük – 
írta a német tanácsos. Magyaror-
szágnak a német politikához való 
szoros kapcsolódása jelenleg egyedül 
gazdasági területen lehetséges. A két 
népgazdaság összekapcsolását a fon-
tos magyar áruk kielégítő mértékű 
németországi értékesítése révén le-
het elérni, Olaszországhoz és Auszt-
riához hasonlóan.

Schnurre, a Brocchi-szerződések 
közvetlen preferenciáival ellentét-
ben, egyszerűbb technikai lebo-
nyolítást javasolt: a magyar kor-
mány által bizonyos mennyiségű 
és fajtájú árura fizetett exportpré-
miumból a német fél a vámtéte-
lekből befolyt összegből meghatá-
rozott összeget térítsen vissza. 

Mivel Magyarországnak a visszaté-
rítés pengőben történne, esetleg le-
hetővé válna a befagyasztott 60 
millió pengős német követelés ked-
vező finanszírozása. Az export-
premizálás és a visszatérítés hasonló 
rendszerét lehetne alkalmazni bizo-
nyos német áruk magyarországi 
exportjánál, de természetesen a 
magyar kormány által visszatérített 
összegnek kisebbnek kellene lennie, 
s le lehetne vonni a német visszaté-
rítésből. 

Schnurre már előzetesen megbe-
szélte javaslatait Winchkler István-
nal, az 1932 végén felállított Külke-
reskedelmi Kamara elnökével. A 
német–magyar árucsere új irányai-
nak kiépítését és a Németország ré-
széről Magyarországnak nyújtandó 
preferenciák kérdését teljesen titko-
san kezelték, Winchkleren kívül 
csak Gömbös és néhány miniszter 
tudott róla, s a további tárgyaláso-
kat Winchkler tartotta kézben.

A külpolitika vészreakciója
A hatalmi vákuum következtében 
1934-ben az olasz gazdaság még je-
lentős mértékben beavatkozhatott a 
délkelet-európai országok – közöt-
tük Magyarország – gazdasági fejlő-
désébe, elsősorban politikai ereje kö-
vetkeztében. Az 1932. évi Brocchi-
szerződés és a körvonalazódó (majd 
1934. március 17-én aláírt) olasz–
osztrák–magyar megállapodás híre 
mozgósította a német kormány 
Duna-völgyi vészreakcióját régi 
befolyási övezete visszaszerzésére. 
Schnurre javaslatai messzemenően 
meghaladták a Brocchi-szerződés 
gyakorlatát: megkezdte a kompen-
zációs forgalom kiépítését, megújí-
totta a klíring-rendszert, s teljesen új 
pénzügyi visszatérítési rendszert 
(magyar részről az export-prémi-
umból, német részről a vámbevéte-
lekből) dolgozott ki a befagyasztott 
német–magyar kereskedelmi forga-
lom megélénkítésére. 

Végül az 1934. február 21-én alá-
írt magyar–német kereskedelmi 
szerződés második pótegyezmé-
nyében és bizalmas megállapodá-
sában a német kormány kötelezte 
magát a magyar termékek német-
országi bevitelének kompenzációs 
és klíring-egyezmények keretében 
történő támogatására. A magyar 

kormány pedig ígéretet tett a né-
met áruk magyarországi bevitelé-
nek méltányos kezelésére. 

Németország egyetértett azzal, 
hogy évente 22 millió pengővel se-
gíti a magyar árucikkek németor-
szági kivitelét, s ezt az összeget a 
Magyarországon befagyasztott né-
met árukövetelésekből bocsátja a 
magyar kormány rendelkezésére. 
E kiviteli támogatással a magyar 
áruk előnyös helyzetbe kerültek a 
német piacon, mert nemcsak meg-
kerülték a német vámokat, hanem 
kiegyenlítődött az árfeszültség is 
az alacsony világpiaci árak és a 
magas magyar belföldi árak kö-
zött. Németország szilárd beviteli 
kontingenst kapott Magyarország-
ra, egyúttal jelentős biztosítékot is 
a bevitel engedélyezési eljárásának 
egyszerűsítésére.

A rövidesen elkészített német–
magyar preferenciaszerződésben a 
birodalmi kormány egyetértett az-
zal, hogy kiviteli prémiumokkal 
lehetővé teszi bizonyos mennyisé-
gű magyar áru Németországba 
szállítását, Magyarország pedig el-
lenszolgáltatásként exportprémiu-
mot nyújt. Megállapodtak a vám-
tételekből származó tartalékalap 
képzésében, amelyből a vámmen-
tes, de árfeszültségeket okozó áru-
kat (kősó, kőszén, koksz, kálisó, il-
letve olajos magvak) dotálják. 

Az exportkedvezmények lebonyo-
lítására és a kétoldalú elszámolásra a 
felek privátjogi társaságot hoztak 
létre a preferált áruforgalom fel-
ügyeletére, amely kifelé csak a kétol-
dalú kompenzációs forgalom meg-
könnyítésére szolgáló társaságként 
szerepelt. A preferenciaszerződés té-
teles rögzítésekor 46 265 000 RM 
kontingensben állapodtak meg, a vissza-
térítés összege pedig 18 407 700 RM-
et tett ki. Az intézkedésektől azt re-
mélték, hogy Olaszország rövidesen 
kiesik „a túl nagy cipőből”.

A klíring és kompenzációs alapo-
kon nyugvó magyar–német keres-
kedelmi forgalom a második vi-
lágháborúig kiválóan működött: 
nem fordult meg a mindkét or-
szágban szűkösen rendelkezésre álló 
valuta, s mindegyik ország azt kap-
ta, amire az előzetes listák alapján 
szüksége volt. 

Németh IstváN
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segítségével tudunk esetszámot 
előrevetíteni. Munkám nagy része 
tehát adatbányászat és a különböző 
adatbázisokból érkező adatok ösz-
szegyúrása, továbbá a megfelelő 
modellek kialakítása. Szerencsére 
egészen jó monitorrendszerek van-
nak nemcsak Európában, hanem 
világszerte. Az Európai Unión be-
lüli statisztikák, a WHO európai 
régióira vagy akár az egész világra 
kiterjedő adatainak nagy része sza-
badon hozzáférhetők. Ezekből na-
gyon hatékonyan lehet elemzése-
ket készíteni. 
– Ezek mennyire megbízhatóak?
– Az adatgyűjtés itthon is folyama-
tosan zajlik. Bizonyos fertőző be-
tegségek jelentését Európában har-
madikként Magyarország rendelte 
el 1876-ban. De amióta a Köjál 
rendszere az 50-es években kiala-
kult, azóta bizonyos kórképekből 
visszamenőleg 50–60 éves adatbá-
zisokkal is tudunk dolgozni. Per-
sze ennyi idő alatt sok minden vál-
tozott, például a diagnosztikában 
új eljárások vannak. Ám ha csak 
20 évet nézünk, már akkor is lehet 

látni a trendeket, adott esetben a 
szezonális eltérésekkel. Így 5–8 éves 
becslés nyugodtan megtehető.
– Hogyan gyűjtik az adatokat?
– Részben passzív módon. Az ész-
lelt fertőző betegségekről, kórké-
pekről a háziorvosok, kórházi ellá-
tók bejelentéseket tesznek, az uniós 
jogharmonizáció miatt az egész ré-
gióban megegyező módon. Emel-
lett a laboratóriumok is bejelentik, 
ha egy-egy klinikai mintából izo-
lálnak valamilyen kórokozót. A 
kórházi fekvőbeteg-ellátásnál is van 
arról statisztika, hogy ki milyen be-
tegséggel került be az adott osztály-
ra. Ezekből lesznek azután statiszti-
kai adatsoraink. Az Országos Me-
teorológiai Szolgálat adatbázisa is 
fontos nekünk annak megállapítá-
sára, hogy a szezonok mettől med-
dig tartottak egy évben, például 
mikor voltak aktívak a kullancsok, 
vagy mettől meddig tarthatott az 
ételfertőzések rizikóidőszaka. Ezek 
is a statisztikai modell alapjául 
szolgálnak. Mi az országos bejelenté-
sekből továbbítjuk az adatokat az Eu-
rópai Betegségmegelőző Központ 

– Az epidemiológia vagy a klímavál-
tozás iránti érdeklődése volt előbb?
– Az epidemiológia. 12 éve már, 
hogy a járványügyben dolgozom, 
főként a kórházi járványokkal és 
fertőzésekkel foglalkozom. A klí-
maváltozás iránti érdeklődés pedig 
egyszerűen onnan ered, hogy ben-
ne élünk. Érdekel, hogy a megvál-
tozó környezet milyen hatással van 
az egészségre, egyáltalán mi a vál-
tozások háttere, milyen kockázati 
tényezők vannak, és milyen becs-
léseket lehet tenni a jövőre nézve. 
– Mi alapján tudják megtenni 
ezeket a becsléseket? 
– Már itthon is érezhető a klíma-
változás hatása. Az ízeltlábúak sze-
retik a meleg szelet, a magasabb 
páratartalmat, nőtt is a számuk az 
utóbbi évtizedben. Leginkább a 
rovarok, kistestű rágcsálók által 
terjesztett fertőzések mérhetőek, 
illetve az, hogy ezek populációi 
hogyan terjednek a Földön. 

Számítógépes modelleket alkal-
mazunk az előrejelzéshez. Idő sor-
elem zéssel, hosszú idősorok alap-
ján megfelelő statisztikai modellek 

I N T E R J Ú  C S I M A  Z O LT Á N N A L

KLÍMAVÁLTOZÁS, JÁRVÁNYOK, 
FERTŐZÉSEK
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Sok területen vizsgálták már az éghajlatváltozás követ-
kezményeit, de a fertőzések, járványok terjedése 
eddig kevesebb figyelmet kapott. Ezt a témát kutatja 
Csima Zoltán epidemiológus, a Semmelweis Egyetem 
ETK Epidemiológiai Tanszékének munkatársa. Vele 
beszélgettünk a kutatások módszereiről, a kapott 
eredmények és előrejelzések megbízhatóságáról, és 
kitértünk arra is, milyen teendői vannak a szakmának 
és nekünk, hétköznapi embereknek a veszélyek meg-

előzése és kezelése érdekében. 
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ha vissza kell hívni egészségre ká-
ros élelmiszereket. Hasonlóan jó 
riasztórendszer működik a kör-
nyezet- és munkaegészségügy te-
rületén is. Ezeket azonban a lakos-
ság nem látja, mivel a szakembe-
rek közötti hatékony és gyors 
együttműködést szolgálják.
– Szakmailag mi segítené az elő-
relépést?

– Jó lenne az interszektoriális 
együtt működés elősegítése: akik 
ugyanezeket a területeket kutatják, 
szorosabban tudnának együtt dol-
gozni. Itthon még eléggé gyerekci-
pőben jár a klímaváltozással kap-
csolatos egészségkihívások kutatá-
sa. Külföldön is elég alulvizsgált a 
téma, de nagyon széles körű irodal-
ma van. Én nagyon örülnék, ha itt-
hon a közgazdaságtant is be lehetne 
vonni. A várható fertőző betegsé-
geknek ugyanis nagy költségkiha-
tásai lehetnek akár közvetlen, akár 
közvetett formában: nem termelem 
a GDP-t, viszont táppénzen va-
gyok, gyógyszerre kell költenem, 
amire lehet tb-támogatás stb. Ezért 
a fertőző betegségek a jövőben fel 
fognak értékelődni, mert nem olya-
nok lesznek, hogy egy kicsit láza-
san, egy kicsit kiütésesen, de azért 
bemegyünk dolgozni. Az esetek 
nagy része ennél súlyosabb lesz. De 
nem abban kell gondolkodni, hogy 
mindenki valamilyen trópusi be-
tegségben fog meghalni. Ahogy 
említettem, viszonylag egyszerű 
eszközökkel, módszerekkel meg le-
het előzni a betegségeket. 

Trupka ZolTán

lesz, tehát nem egyik évről a másikra 
fog megváltozni minden. Viszont a 
fejekben rendet kellene tenni. Nagy 
előrelépés lenne az is, ha visszahoznák 
az egészségnevelést az iskolákba. Je-
lenleg az alapfokú és középfokú okta-
tásban nincs erről szó.

Ha tudunk adaptálódni részben 
egyéni, részben pedig társadalmi 
szinten, akkor ezek a veszélyek je-

lentős mértékben csökkenthetőek. 
Például, ha valaki nyáron túrázni 
megy, hosszú nadrágot és hosszú 
uj jú pólót vegyen fel, mert így je-
lentősen csökken a csípésre alkal-
mas testfelület – ha a csípő szúnyo-
gok által terjesztett fertőző betegsé-
gekről beszélünk. Ha elhisszük, 
hogy a védőoltások nem okoznak 
autizmust – márpedig nem okoz-
nak! – és a létező fertőzések ellen 
beadatjuk a védőoltást, akkor már 

sokat tettünk. Ehhez 
jön majd az állami szfé-
ra, amelynek a jelentő-
sége az előbb említett 
bejelentő rendszerek 
megerősítésében rejlik. 
Már egészen jó a gyorsri-
asztási rendszere akár a 
fertőző betegségeknek, 
akár a klímával kapcso-
latos jelenségeknek. 

Mire bekövetkeznek 
a fertőzések, amelye-
ket előre jeleznek, ad-
digra meglesznek a 
megfelelő módszertani 
ajánlások. Nagyon jó 
riasztórendszer műkö-
dik európai szinten is, 

felé, onnét a WHO-hoz kerülnek 
és 1-2 éves késéssel elemezhetők 
lesznek. 
– Milyen tendenciákat látnak?
– Jóval forróbb nyarak, jóval mele-
gebb tavaszok és őszök jönnek. Olyan 
rovarok telepedhetnek meg Magyar-
országon, amelyek ma még ritkán 
fordulnak elő és nekik „köszönhető-
en” új fertőzések jelennek meg. A szú-
nyogok és a kullancsok is előbb ébred-
nek fel, és nem feltétlenül fog véget ér-
ni a szezon októberben. És mi is aktí-
vak leszünk, mert még kirándulóidő 
lesz. Kevés szó esik róla, de szintén na-
gyon fontos, hogy megváltozik a leve-
gő minősége, amit a szabadban vég-
zett tevékenységek, építkezések, föld-
munkák során kell figyelembe venni. 
– Hogy lehet felkészülni rá?
– Epidemiológusként valamilyen 
szinten a megelőzést is kell propa-
gálni, de nem a mi feladatunk az 
új módszerek kidolgozása. Problé-
mafeltárásokat végzünk adekvát 
módon, mérhető számadatokkal, 
és vannak arra hivatott szakembe-
rek, vegyészek, egészségfejlesztők, 
ento-mológusok, akiknek ezekkel 
a számokkal dolgozniuk kell. 

Változni fog a fertőzések struktúrája 
a következő évtizedekben. Másfajta, 
eddig Magyarországon nem ismert 
fertőzések fognak megjelenni és meg-
nőhet az esetszáma azoknak, amelyek 
eddig ritkán fordultak elő. De ezektől 
nem kell megijedni. Van egy jól mű-
ködő járványügyi hálózat és az egész-
ségügyi ellátórendszer is hatékonyan 
tud reagálni. Lassan változó struktúra 

(FORRÁS: WHO, UNEP) 

Már Európában is megjelent a vírusokat terjesztő
 ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus)  

(FOTO: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, USA)

Alultápláltság

aktuális
alkalmazkodás

magas fokú 
alkalmazkodás

Vektor eredetű 
fertőzések
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E redetileg mindjárt három egyforma szerkezetet vásároltak: a 
körúti ingaórán kívül egy a Kozmográfiai Intézetben (a mai 
Csillagászati Tanszék elődje), egy pedig a gyakor-

lati fizika tanszék (hivatalosan: II. sz. Physikai Intézet) 
XI-es tantermében kapott helyet az épület második 
emeletén. A készítő, Hoser Viktor Apród utcai 
órásmester látta el akkoriban a tudományos 
intézetek többségét precíz időmérőkkel. Az 
órák pontos járását az inga egyenletes lengése 
biztosítja, a lengésidő pedig az ignahossz 
függvénye. Csakhogy a hőmérséklet változása 
– a hőtágulás révén – elhangolhatja a berende-
zést. Ebben a szerkezetben az üreges ingarúd-
ban tartott higany kitágulása következtében áthe-
lyeződő tömegközéppont kompenzálja a fenti hatást. 
Ráadásul az óraszerkezetek járását elektromágnesek se-
gítségével tökéletesen egymáshoz szinkronizálták. A csillagász de-
monstrátorok feladata volt az órák karbantartása. Minden héten 

INGAÓRA 
A MÚZEUM KÖRÚTON

A pesti belvárosban sétálva az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem  Múzeum körút 6–8. szám  alat-
ti épületének  oldalán egy csillagászati órára buk-
kanhat a járókelő. A jelző nem az időmérő árára 
utal – bár kétségkívül nem lehetett olcsó a maga 
idejében –, hanem arra, hogy pontossága csillagá-
szati mérések elvégzésére is alkalmassá teszi.

felhúzták, pontosságukat pedig csillagászati méréssel ellenőrizték. 
A hiba tized másodpercnél kisebb volt. Később a világ csillagászati 

intézetei rádió használatával egyeztették méréseiket, 
ezáltal elérték a század másodperc pontosságot. A hí-

res óránál rendszeresen állt meg a körúton korzózó 
úri közönség, hogy saját zsebórájuk járását eh-

hez igazítsák. Sőt, a budapesti vasútállomások 
állomásfőnökei is időről időre leküldtek egy 
baktert, hogy pontosítsa zseb óráját a körúti 
ingaórához, majd visszatérve szolgálati 
helyére, igazítsa a többi időmérőt is az így 

megtudott pontos időhöz. Időközben a Csillagá-
szati Tanszék elköltözött a Ludovikára, onnan pe-

dig Lágymányosra. A házat jelenleg bölcsészek 
„lakják”, az órát az épület karbantartói kezelik. Hétről 

hétre felhúzzák, ha kell, a pontos időhöz igazítják. Utóbbira 
ritkán van szükség, az eltérés pedig csupán 1–2 perc szokott lenni...  

J. S. A.

1912 óta méri fáradhatatlanul az idő múlását a körúti ingaóra 
(FOTÓ: PRUSINSZKI ISTVÁN)

Az egyetemi épület  (FOTO: J. S. A.)
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Horvátország eddigi legnagyobb, 7,6-os erősségű földrengé-
se 1667. április 6-án rázta meg Dubrovnik városát. Majd-
nem az egész várost elpusztította és a lakosság fele, körül-

belül 3000 ember veszítette életét. A két évszázaddal később bekövet-
kező, 6,3-as erősségű zágrábi földrengés szerencsére jóval kevesebb 
áldozatot követelt – Hantken Miksa jelentésében csupán egyetlen áldo-
zatról számolt be: egy granesinai parasztról, aki a falu templomából 
„megrémülve a kapun át akarván menekülni, az összedűlő torony romjai 
által eltemettetett és agyonüttetett”. 

A zágrábi meteorológiai észlelde földrengési jegyzetei között található a következő: 1880. november 
9-én, 7 óra 33 perc 53 másodperckor egy igen erős, 10 másodpercig tartó földrengés rázta meg 
Zágrábot. 10 nappal később érkezett a helyszínre Hantken Miksa, a Magyar Királyi 
Földtani Intézet igazgatója, hogy a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
kérésére „a Zágrábban, valamint környékén észlelt földrengések jelenségeit földtani 
szempontból behatóan tanulmányozza”. Útjáról egy majdnem 80 oldalas jelentésben 
számolt be, amely a Földtani Intézet Évkönyvében jelent meg. Ebben igen részletesen 
leírta a szemtanúk visszaemlékezéseit és a károkat, melyeket kőnyomatú metszetekkel illusztrált. 

Jelentését két látványos térképpel egészítette ki.

AZ 1880. ÉVI ZÁGRÁBI 
FÖLDRENGÉS

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

Az 1880. november 9-én kipattant földrengés három hullámban érkezett, me-
lyek közül az első, alig 10 másodpercig tartó volt a legerősebb. A földrengést az 
egész Dunántúlon, sőt még a Duna bal partján is érezni lehetett. Zágrábban 
azonnal felfüggesztették az oktatást az iskolákban és nem tartották meg az is-
tentiszteleteket sem. Mivel a székesegyházat komoly károk érték, ezért később, 
november 14-én a Jelačić téren tartottak misét, amelyen hatezren vettek részt.

Jelentős riadalmat keltő, kisebb-nagyobb utórengéseket még napokon át 
éreztek a helyiek. A Pesti Napló november 17-ei számában olvasható egy 
beszámoló, mely szerint az előző éjszakán bekövetkezett utórengés miatt az 

Zágráb térképének részlete  
az 1880. november 9-i földrengés 
által okozott károk kijelölésével
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emberek elhagyták lakóházaikat és a 
kávézókba menekültek, melyek így 
egész éjjel nyitva voltak. Az iskolákban 
az oktatás csak november végén indult 
újra, az első egyetemi előadásokat de-
cember 1-én tartották, a zágrábi szín-
ház előadásaira pedig egészen decem-
ber 25-ig várni kellett. Az elkövetkező 
egy évben még 185 utórengést észlel-
tek, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy 
a lakosság egy része Bécsbe, Grazba, 
Mariborba, Celjére, Ljubljanába és Tri-
esztbe települt át.

Hantken Miksa november 19-én este 
érkezett meg a helyszínre és másnap el 
is kezdte a károk felmérését. Először 
magában Zágrábban tanulmányozta az 
épületeket. Egyik első útja a város szé-
kesegyházához vezetett, amely „rop-
pant nagy sérüléseket szenvedett. A to-
rony 2-ik emeletében az óra alatt levő 
kettős ablak középső oszlopa és az ab-
lak ívének egy része lehullott, a torony 
több helyen megrepedt, a rések helyen-
ként 5 centiméter szélesek… a szentély 
hátsó bolthajtása bedült és törmelékével összezúzta és eltemette a nagy ér-
tékű és művészi főoltárt, az érseki széket, valamint a kanonok székeit.”

A tudós mintegy 40 oldalon át részletezi tanulmányában a károkat, kiegé-
szítve a helyi lakosok megfigyeléseivel: „A magán házakban tett észleletek a 
következők: A Hirsch ezredes úr lakásában a november 16-án éjjeli 1 órakor 
bekövetkezett második lökésnél a függő lámpa 3 hor. 8° irányú ingásnak in-
dult. A háló szobában pedig egy kótaállványon álló földgömb (Globus) szök-
delve körülbelül 9 hüvelyk távolságra mozgott északi irányban. A Szczepeniak 
mérnök I-ső emeleti lakásában egy petróleum lámpa egy szekrényről körül-
belül 90 centiméter távolságra nyugoti irányban ledobatott.”

A leírásokon kívül a tanulmányához készített, 1:12 960-as méretarányú, a 
korabeli Zágrábot ábrázoló térképen is bemutatta a földrengés által okozott 
károkat. Különböző színekkel jelölte a „könyedén rongált”, „súlyosban ron-
gált”, „laktalanná vált” és a „lerombolt épületeket”. A magyar–német kétnyelvű 
térképen betűkkel jelezte a város fontosabb házait, épületeit: például a hadap-
ródok tanodáját, amely teljesen elpusztult; gróf Keglevich házát, amely lakha-
tatlanná vált; ugyanígy a múzeumot, amely csak kevésbé rongálódott meg.

Miután a zágrábi károkat részletesen tanulmányozta, Hantken a környező 
településeket is felkereste és az ott esett károkat is hasonlóan aprólékosan 
feljegyezte. November 26-án érkezett például a Zágrábtól 23 kilométerre ta-

lálható Szent Ilonára (Sveta Helena): „A földrengés 
pusztító hatása sehol sem nyilvánul oly borzasztó 
módon, mint itt, Miksics úr kastélyán, mely tökéletes 
rom. … a ház belsejébe csak veszedelemmel lehe-
tett hatolni, az emeletet pedig meglátogatni épen 
nem lehetett. … A ház északi oldalán az ény. to-
rony egészen összeomlott, úgy, hogy csak a leg-
alsó falrészek vannak meg. Mögötte két, a keleti 
oldalra néző szobának boltozata leszakadt…”

Hantken a jelentéséhez egy másik térképet is csa-
tolt (lásd az előző oldalpáron – A szerk.), ezen az 
1:750 000-es méretarányú munkán látványosan 
ábrázolta, hogy a földrengés milyen károkat oko-
zott Zágráb környékén. Piros és zöld vonallal kerí-
tette körbe a legnagyobb, illetve a nagy károkat 
szenvedett területet. Az egyes településeket jelző 
pontokat szintén a károk mértéke szerint színezte. 
Piros nyilakkal pedig a „tárgyak ellöketésének irá-
nyát” jelölte, például azt, hogy milyen irányba dőlt 
le egy templomtorony.

Jelentésének végén táblázatba rendezve ösz-
szegezte a károkat, azok becsült értékével együtt. 
A Zágrábot ért károkról így írt: „A városi építésze-
ti hivatal jelentése szerint, eltekintve a templo-
moktól és középületektől, 845 ház annyit szenve-
dett, hogy a károk nagysága a ház egy évi ösz-

szes jövedelmét túlhaladja; 462 ház annyira megsérült, hogy a kár egy 
évi összes jövedelmének 40 százalékát eléri; 400 ház kevéssé sérült 
meg.” Hantken Miksa a csak Zágráb városában, az 1880. november 
9-én kipattant földrengés által okozott károkat kétmillió forintra becsülte. 
A Zágráb területén kívüli károk összességükben ennek alig felét tették 
ki, körülbelül 1 122 436 forintot.

A korábbi zágrábi földrengések összegző krónikái szintén megjelennek 
Hantken tanulmányában. A 138 évvel ezelőtti természeti katasztrófáról te-
mérdek adatot gyűjtött össze aprólékosan, s azok alapján elemezte a föld-
mozgást, annak földtani vonatkozásait, kiterjedését, a mozgások irányát 
és sebességét, valamint a feltételezhető okait.

BaBinszki Edit

A zágrábi földrengés által okozott károkat bemutató térképek, a 
sorozat előző részeiben megjelentekkel együtt nagy felbontás-
ban megtalálhatók a  www.mfgi.hu/hu/terkepek    a multbol címen.

A remetei templom főhajója

A szent ilonai kastély

A zágrábi székesegyház déli oldalhajójában  
egy támasztó leomlása által bedőlt sírbolt



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/12  371

Az Eötvös Collegium a temati-
kus műhelyeinek megfelelő 
szakterületek szerint (angol, bi-

ológia, fizika, földrajz, francia, infor-
matika, kémia, latin, magyar nyelv- és 
irodalom, matematika, olasz, német, 
orientalisztika, társadalomtudomány, 
történelem) öt napig táboroztatták a 
hallgatókat. Természetesen idén is el-
magyarázták a leendő „gólyáknak” a 
tábor címét: „Hannibal ante portas – 
Hannibál azelőtt portás volt”. A latin 
szállóige abban a történelmi helyzetben 
keletkezett, amikor a római szenátus 
tagjai (Kr. e. 216-ban) így riogatták 
egymást: „Hannibál a kapuk előtt áll”, 
beveszi Rómát (csaknem sikerült...). A 
latinul tanuló egyszerű diák a szállóigét 
így fordította: „Hannibál azelőtt portás 
volt...” tudniillik a latin ante – „előtt” 
elöljárószó alig különbözik az antea –  
„azelőtt” latin határozószótól stb. A tá-
bor szempontjából: szó szerinti fordítás-

ban az ante portas – „a kapuk előtt” át-
vitt értelme magától értetődik (az 
ELTE-EC kapuján zörgető majdani 
felvételiző), egyszersmind történelmi 
áthallása van (és nem utolsósorban 
benne sejlik a gimnáziumi tréfa is).

„Különleges bánásmódban részesültünk 
mind a collegisták, mind a munkatársak, de 
legfőképp az igazgató úr részéről. Mintha 
még a collegiumi cica, Hannibál is szeretet-
teljesen nézett volna a táborosokra…” – ír-
ta élményeiről Cserháti Réka, a Szegedi 
Tudományegyetem Gyakorló Gimná-
ziumának hallgatója.

A naponta két-háromórás szeminári-
umi foglalkozásokat az egyetemi és 
collegiumi életre és a tudós-tanári hiva-
tásra hívó, illetve az ELTE karain mű-
ködő tehetséggondozó programokat 
bemutató előadások vezették be.

„Minden délutánra volt programunk. – 
írta Cserháti Réka a szabadidős lehető-
ségekről. – Jártunk a Természettudomá-
nyi Múzeumban, a Szemlő -he gyi-bar-
lang ban, a Műpában, a Parlamentben, 
még korcsolyáztunk is. Együtt megismer-
tük Bu  da pestet egy új oldaláról.”

A tehetségtáborral a Collegium a kö-
zépiskolai tanárkollégák és igazgatók 
bevonásával évről évre ösztönözni kí-
vánja az érettségi előtt álló diákokat a – 
collegiumi szóhasználattal élve – „dö-
gész” és „filosz” tudományos kutatások 
és a tanári pálya vállalására. A Collegi-
um abból a meggyőződésből cselekszik, 
hogy a tehetséges fiatalok száma nem 
csökken, ám nehéz megnyerni őket a 
piac csábításával szemben a tudomány-
nak és a tanári hivatásnak. G. Á.

HANNIBAL ANTE PORTAS – „HANNIBÁL AZELŐTT PORTÁS VOLT”

TUDÓS-TANÁR UTÁNPÓTLÁS  
A COLLEGIUMBAN 

Az ELTE Eötvös Collegium ismét középiskolásokat invitált összetett szakmai programja keretében 
tehetségtáborozásra. Azokat a  diákokat hívták,  akik a szakirányú versenyeken kiemelkedő helye-
zést értek el, illetve akiket a szakok szerint szerveződő tanári egyesületek és kollégák ajánlottak, és 
az  ELTE-re kívánnak felvételizni. A rendezvényen a tehetségüket már bizonyított diákokat a tudo-
mány és a tanári hivatás számára szórakoztató programok szervezésével igyekeztek megnyerni, 
hogy – az augusztusi felvételik, a híres collegiumi „fejkopogtatás” előkészítéseképpen – idén is bizto-

sítsák az ELTE és az Eötvös Collegium számára a színvonalas utánpótlást. 

A diákok Ritoók Zsigmond 
klasszikafilológust hallgatják

Csoportkép
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– Milyen természeti katasztrófák 
helyszínein járt és pontosan mikor 
utazott külföldre? 
– Még egyetemista koromban dön-
töttem el, hogy szeretnék karitatív 
munkát végezni, azonban a kis-
gyermekeim mellett ez nem jöhe-
tett szóba. Ám amikor a két gyer-
mekem felnőtt, bekapcsolódtam a 
Magyar Baptista Szeretetszolgálat 
munkájába, amely szervezet akkor 
összeköttetésben állt egy kambodzsai 
árvaházzal. A karitatív tevékenység 

F Ö L D R A J Z I  M E G F I G Y E L É S E K  E G Y  H Á Z I O RVO S  S Z E M É V E L

KATASZTRÓFÁK 
ÁRNYÉKÁBAN 

ugyan sokkal jobban vonzott, mint a 
természeti katasztrófák, mégis 2003-
ban, amikor földrengés sújtotta az 
egyik sivatagi oázisvárost, a szere-
tetszolgálat rögtön megszervezett 
egy orvoscsapatot, melynek én is 
tagja lettem. Valójában ekkor kez-
dődtek el ázsiai utazásaim. Kambo-
dzsát követte Pakisztán, majd Indo-
nézia, ahol kétszer is jártam. Először 
a cunami által elöntött Aceh tarto-
mányban dolgoztunk, majd Nias szi-
getén segítettem az ott élőknek. Egy 

évvel később Jáva szigetére, Jakartába 
utaztunk a földrengések által lerom-
bolt területekre. 
– Hogyan jellemezné földrajzi szem
pontból azokat a térségeket, ahol járt?
– Ezek a vidékek mind távol esnek 
Magyarországtól, tengerek, sivata-
gok választanak el tőlük. Az ázsiai 
országok közül először Iránban jár-
tam, amely alapvetően sivatagos te-
rület, a Himalája vidékén, Kasmír-
ban viszont a felszín nagy részét ma-
gashegységek képezik. Ezek a terüle-
tek nemcsak természeti határokat 
alkotnak, hanem a különböző kultú-
rákat, nyelveket is elzárják egymástól, 
így az egyes közösségek apró kis szige-
teket képeznek a szárazföldön, mely 
tovább fokozza jellegzetességüket.   
– Európaiként mennyire tudott hoz
zászokni az ottani klímához?
– Az iráni sivatagba december–január 
környékén utaztunk, ahol ekkor fagy-
pont alá süllyedt a hőmérséklet. Éj-
szaka fáztunk, de a napsütés kelle-
messé tette az időt. Amikor fél évvel 
később, nyáron visszatértünk ide, 
számomra elviselhetetlen volt a hő-
ség, ami megnehezítette a munká-
mat. Indonéziában az Egyenlítő 
környékén dolgoztunk, így magas 
volt a páratartalom, ez viszont nem 
engedte, hogy 30–35 Celsius-fok fö-
lé emelkedjen a hőmérséklet. Szá-

Kovács Ildikó Lenke 1986 óta dolgozik háziorvos-belgyógyászként 
Budapest II. kerületében. A doktornő régóta vágyott arra, hogy 
karitatív tevékenységet végezzen távoli országokban, ami a kétez-
res évek elején valóra is vált. A háziorvosnő a jelenlegi, katasztró-
fákkal és háborúkkal teli világunkban fontosnak és aktuálisnak 
tartja külföldön szerzett tapasztalatainak átadását. Lapunk ázsiai 
emlékeiről kérdezte, melyekről március 20-án, az érdi Magyar 

Földrajzi Múzeumban tartott előadást.

A doktornő indonéz gyerekeket vizsgál 
(FORRÁS: KOVÁCS ILDIKÓ LENKE)
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ellátás alanyi jogon jár, hozzáférhető, 
megvannak hozzá a szakemberek és a 
technikai eszközök. Mongóliában, In-
donéziában és Kambodzsában nagyon 
sok elzárt település található, a lakosság 
nagy része olyan helyen él, ahol nem le-
het hozzáférni az állami egészségügyi 
ellátáshoz. Ezeken a helyeken a termé-
szetgyógyászok és a kuruzslók gyó-
gyítanak ráolvasással, ördögűzéssel 
vagy totemekkel, melyeknek alapja a 
placebóhatás, vagyis a gyógyulásba 
vetett hit, de ez csak 20–40 százalék-
ban működik.
– Van tudományos módszertana a se
gítségnyújtásnak?
– A segítségnyújtás valójában nem tu-
domány, hiszen az empátián és az 
együttérzésen alapul, de természetesen 
vannak szervezeti formái. Magyaror-
szágon ilyen a Vöröskereszt, Ázsiában 
pedig a Vörös Félhold, de világszerte 
léteznek önkéntes csoportok is. Számos 
egyház segélyszervezeteket működtet, 
melyek szakembereit egy-egy katasztrófa 
esetén mozgósítják. 
Ilyen a Magyar Baptis-
ta Szeretetszolgálat is. 
Úgy gondolom, fon-
tos, hogy az adott sze-
mélyben megvan-e a 
tudás, a képesség az 
együttérzésre és tud-e 
segíteni másokon, vagy 
sem. Mindez belülről 
fakad. 
– Csak magyar kol
légákkal utazott ki, 
vagy más országok 
szakembereivel is ta
lálkozott?
– A szeretetszolgálat 
csak magyar orvoso-
kat küldött ki, köztük 
engem is. Természetesen odakint meg-
próbálják ilyenkor felvenni a kapcsola-
tot az ott praktizáló személyzettel, de 
gyakori, hogy más nemzetek orvosai is 
képviselik magukat. Ilyenkor nagyon 
jól megfigyelhető az egyes országok 
segítőkészsége, hozzáállása. Főként 
orosz, német, szingapúri, japán és kí-
nai kollégákkal találkoztam, akik na-
gyon hamar a helyszínre értek. Az 
egyes nemzetek jelenléte, persze, függ 
az anyagi helyzetüktől is.
– A Pakisztánban és Indonéziában 
tapasztalt élmények milyen hatással 
voltak Önre, mind szakmailag, mind 
emberileg?

– Budapest II. kerülete nincs rosszul 
ellátva sem orvosban, sem techniká-
ban. Az itthon eltöltött gyakorlathoz 
képest a világ másik részén dolgozni 
egészen más feladatot jelent, ugyan-
akkor roppant hasznos, hiszen orvos-
ként csak a tapasztalatokra és a fizi-
kális vizsgálatokra hagyatkozhatunk, 
ugyanis nincs lehetőség konzíliumra, 
nincsenek technikai eszközök, nem 
állnak rendelkezésre leletek. Egyszó-
val nincs semmi, ami biztonságot ad-
hatna, ezért is gondolom azt, hogy túl 
fiatalon nem jó ilyen nagy kihívásra 
vállalkozni. Emberileg teljesen átala-
kítja az egyén értékrendjét. Mindezek 
után másképp mérlegeljük, hogy mi 
az, ami igazán fontos számunkra és mi 
az, ami nem.
– Melyek voltak a legemlékezetesebb 
pillanatok?
– Szép emlékeim közé tartozik az em-
berek köszönetnyilvánítása, hálája. Az 
a szeretet, ahogyan fogadtak minket, 
majd ahogy búcsúzásként kezet fogtak 

velünk, felejthetetlen. A sok feszültség 
után mindez nagy örömet jelentett és 
erőt adott nekem. A negatív emlékeim 
között mindenképpen szerepel a sok 
veszélyes helyzet és a kockázatvállalás. 
Nias szigetén, a földrengés idején egy 
ausztrál mentőcsapat is jelen volt. Ők 
éppen egyik helyszínről a másikra re-
pültek helikopterrel, amikor a sze-
münk láttára hirtelen lezuhantak. 
Csak a véletlenen múlott, hogy azon a 
gépen nem mi ültünk. Ezt utólag ne-
héz volt feldolgozni, így később vissza-
tértem a szigetre, hogy könnyebben 
túltegyem magam ezen a traumán.  

Kondor BoglárKa

momra ez a klíma elviselhetőbb volt, 
mint a sivatagi, s kevésbé fárasztott. 
Kasmírban októberben jártunk, amely 
a Himaláján már javában a téli idősza-
kot jelenti. Itt a magaslati levegőhöz 
kellett hozzászoknunk, valamint a 
hideghez és a sárhoz, de ez nem jelen-
tett különösebb problémát. 
– A katasztrófa sújtotta övezet meny  
nyire nehezítette meg ottani munkáját?
– Egy ilyen területen minden meg-
semmisül. Hiányoznak a személyi és a 
technikai feltételek, hiszen kollégák 
halnak meg és eszközök semmisülnek 
meg. Olyan alapvető szükségleteket 
kell nélkülözni, mint az ivóvíz vagy az 
áram, vagyis hatalmas a pusztítás. A 
lakosság azon része, aki túléli a kataszt-
rófát, a saját lehetőségei szerint próbál 
segíteni. Mi orvosokként csak a tudá-
sunkat visszük, valamint annyi mű-
szert, gyógyszert, fertőtlenítőt és oltó-
anyagot, amennyit csak lehet. A labor, 
a röntgen és a diagnosztika hiánya to-
vább nehezíti az ellátást, de az eszközök 
szállítása sem egyszerű feladat. Ez Irán-
ban, a sivatagos területen könnyebb 
volt, a Himalájában viszont a járha-
tatlan utak miatt kénytelenek vol-
tunk helikopterrel közlekedni. Sok-
szor az ivóvíz szállítása is komoly fej-
törést okozott. Indonézia szigetvilá-
gában szintén helikopterrel vagy 
hajóval közlekedtünk. A nagyobb 
mennyiségeket csak hajóval lehetett 
szállítani, de az több hétig is eltartott. 
– Az eddig felsorolt országokban, 
ame lyekben járt, akadtak esetleg 
kommunikációs nehézségek?
– A helyi lakosok, akiken segítenünk 
kellett, általában nem tudtak angolul. 
Iránban egy perzsa nyelven beszélő or-
vos-tolmács kísért minket az egyes 
helyszínekre. A többi országban egy 
angolul tudó helyi lakoson keresztül 
kommunikáltunk. Legtöbbször olyan 
területeken jelentünk meg, ahol nagy 
volt a baj. Ott az emberek nem gon-
dolkoztak azon, hogyan kommuni-
káljanak, hanem szó nélkül elfogadták 
a segítségünket. 
– Mennyiben tér el az ottani egész
ség ügyi ellátás és a körülmények a 
hazaitól? 
– Általánosan azt mondhatjuk, hogy 
amennyiben egy ország megfelelő gaz-
dasági háttérrel rendelkezik, akkor ké-
pes sokat költeni az egészségügyre. 
Iránban és Pakisztánban úgy vélem, 
nem rosszak a körülmények, hiszen az 

Érkezés Kasmírba (FORRÁS: KOVÁCS ILDIKÓ LENKE)
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1

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

K itakaróztak a rétek a megkésett fagyok után 
az idejében érkezett tavasz örömére. Kellő 

messzeségből meghittek a tágas panorámák. Kel-
lően közelről monumentálisak az avarból előbújt 
rövid életű virágok. Az égre táruló szirmok, az 
alázattal bókoló fejek, szelíd pátoszú gesztusai 
egy ünnepi misének. A tél ministrál nekik búcsú-
zóul; csilingelésre rázza csengettyűit az élet-fel-
mutatáskor.

H. J. 
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1. Csárdi László (Budapest, 
szamarkut@gmail.com) – 

Rongyszőnyeg  – A nyugati 
Börzsönyben jártunk,  

a Jancsi-hegyen 

2. Mórotz Márta (Tata, 
morotzmarta@freemail.hu) – 

Szőttes – A Gerecsében, a Szelim-
barlang közelében levő kilátóból

3. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – 
Folytatás – Kakasmandikó  

a Zselicben

4. Ferencz Gabriella (Pécs, 
galagonya.bokor@gmail.com) 

– Ima

5–6. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, 
birikineandi@gmail.com) – 

Csengettyűk – A Tarna nádszálain 
alakultak ki a vízszint apadása 

folyamán ezek  
a jégképződmények 

3
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2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes 

gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

Milyen állatra gondoltunk?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 2. SZÚ

(A szavak elé egy a betűt illesztve, ugyancsak értelmes szavakat 
kapunk: ajak, akár, avas, abál, alap, apad, aszú.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: A

(Függőlegesen és vízszintesen is az első két ábra  
összeadásából kapjuk a harmadikat úgy, hogy az eltérő helyen 

álló vonalak megmaradnak, az azonos helyen lévők pedig  
törlődnek a harmadik négyzetből.)

 
3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa 

Megoldás:

Ha a felső mérlegek egyensúlyban vannak,  
hány paprika egyensúlyozza ki az alsó mérleget?

Melyik ábra 
illik a kérdőjel 

helyére?



Utazás az időben

Mindannyian rutinosan mozgunk az időben előre és 
vissza – gondolatban. Nem valamiféle fantasztikus 
utazásról van szó, csupán arról, hogy mindennapi te-
vékenységünk megtervezéséhez és kivitelezéséhez 
állandóan számításba kell vennünk, hogy a közeli 
vagy távolabbi múltban mi történt velünk, illetve 
mit szándékozunk tenni a jövőben. Mindez annyi-
ra természetes a számunkra, hogy nem is gondo-
lunk bele, milyen különleges ez a teljesítményünk, 
mely alighanem egyedülálló az élővilágban.

A gondolatban tett időutazás igen elvont dolog-
nak tűnik, ám lehet, hogy ennek a szellemi mutat-
ványnak a megvalósításához agyunk gyakorlatias, 
akár az izmok mozgatásával is összefüggő mecha-
nizmusokat vesz igénybe. Erre utalhat, hogy az 
időben való mozgás a nyelvben következetesen ösz-
szekapcsolódik bizonyos térbeli mozgásokkal: az 
idő halad, visszamegyünk a múltba vagy Arany Já-
nost idézve a Toldi estéjéből: „Hajt az idő gyorsan – 
rendes útján eljár”.

Az Aberdeeni Egyetem három munkatársa – Lynden 
K. Miles, Louise K. Nind és C. Neil Macrae – arra gon-
dolt, hátha nem csupán szóképekről van szó, és a 
múltról, valamint a jövőről való gondolkodás valami-
képpen kapcsolatban áll a tényleges, fizikai értelem-
ben vett mozgással. A kutatók elméletüket egy kísérlettel 
tették próbára, melybe húsz fiatalt vontak be. A résztve-
vőket egy adott helyre állították, és a bal térdük fölé 
mozgásérzékelő szenzort erősítettek. Az alanyok egyik 
felének az volt a feladata, hogy gondolatban felidézzék, 
milyen volt az életük egy átlagos napja négy évvel ko-
rábban, a többieknek pedig a jövőre, egy négy évvel ké-
sőbbi napjukra kellett gondolniuk. A kutatók 15 másod-
percen át rögzítették a résztvevők testének elmozdulása-
it – azért ilyen rövid ideig, mert a tapasztalatok szerint 
7–8 másodperc elegendő az embereknek, hogy maguk 
elé képzeljenek egy efféle múltbeli vagy jövőbeli jelene-
tet. Talán különös, de azok, akik a múltat idézték fel, egy 
kicsit hátrafelé mozdultak el a kiindulási helyzethez ké-
pest, akik pedig a jövőre gondoltak, előrefelé.

Az átvitt értelemben vett és a tényleges, fizikai mozgás 
együttjárása nem akkora képtelenség, mint amilyennek 
első pillantásra tűnhet. Amióta adottak a technikai lehe-
tőségek az agy aktivitásának részletes vizsgálatára, egy-
re inkább látjuk, hogy agyunkban nem mindig különül-
nek el élesen a konkrét és az absztrakt dolgok, így a 
mozgás és a mozgásról való gondolkodás. Kimutatták 

például, hogy a fej, a kar és a láb mozgásaira utaló igék 
hallatán az agyban aktivitás észlelhető a mozgatókéreg 
azon területein, amelyek az adott mozgások kivitelezé-
séért felelősek. Egy másik kísérlet résztvevőinek pedig 
először meg kellett állapítaniuk a képernyő közepén 
megjelenő szóról, hogy pozitív vagy negatív tartalmú-e, 
majd közvetlenül ezután azonosítaniuk kellett egy be-
tűt, mely a képernyőnek vagy a felső, vagy az alsó részén 
jelent meg. Kiderült, hogy amikor a felvillanó szó pozi-
tív volt, a résztvevők sokkal gyorsabban tudták azonosí-
tani a betűt, ha az felül jelent meg, negatív szó után vi-
szont a képernyő alsó része került előnybe. Vagyis a po-
zitív érzelem a fizikai tér felső részére irányította a fi-
gyelmet, a negatív pedig az alsóra. Ezt a kísérletet a 
2000-es években végezték, de a jelenség leírása csodála-
tos lélektani pontossággal szerepel Arany János 1877-ben 
íródott, A lepke című versében is, melyben a költő egy 
már alig élő lepkét vesz észre a földön. Idézzük még 
egyszer Aranyt, úgysem lehet elégszer: „Köszönd, hogy 
már tekintetem / Földhöz lapúl, nem föl vetem: / Ha bátran 
még fenn hordanám, / Rád is tiportam volna tán.”

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

A múlt idő jele (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kiváló magyar kutatónők

Lassan már nőnapi hagyománynak 
tekinthető, hogy a Nők a Tudo-

mányban Egyesület (NATE) Kiválósá-
gi Díjjal ismeri el azokat a hölgyeket, 
akik nem csak szakterületükön, de a 
tudomány népszerűsítésében is kiválót 
alkotnak. Az MTA Székházban ren-
dezett ünnepélyes díjátadón agrártu-
dományok kategóriában Halász Júlia, 
információs technológia kategóriában 
Gazdag-Tóth Boglárka, műszaki kate-
góriában pedig Stenger-Kovács Csil-
la vehette át az elismerést. Életmű-
díjjal tüntették ki Barnabás Beáta 
Széchenyi-díjas kutatót, az MTA 
tagját és főtitkárhelyettesét a ma-
gyar tudományos életben betöltött 
tevékeny szerepéért és a nők tudo-
mányos pályájának támogatásában 
végzett kiemelkedő munkájáért. 

Halász Júlia, a Szent István Egyetem 
Genetika és Növénynemesítés Tanszé-
kének docense gyümölcsfák termé-
kenyülési viszonyainak molekuláris 
hátterét vizsgálja. Az általa azonosított 
mutációk alapján kidolgozott eljárással 

kovaalgák szakértője. A kutatónőnek 
különösen a szikes tavakban előforduló 
kovaalgák és az összetételüket megha-
tározó környezeti tényezők vizsgála-
tában vannak elévülhetetlen érdemei. 
Eredményei a szikes tavak megfelelő 
kezeléséhez és a kovaalgafajok klíma-
változásra adott válaszának megértésé-
hez jelentenek támpontot.

Az idei díjazottakat Bokor József, 
az MTA rendes tagja és természet-
tudományi alelnöke köszöntötte, ki-
emelve, hogy a tudományos életben 

Víz alatti értékeink 
veszélyben

Egy különleges fényképet közölt 
nemrég a Washington Post a Sac 

Actun barlangrendszerében felfedezett 
leletekről, melyet a Mexikói Nemzeti 
Antropológiai és Történeti Intézet 
(Mexico’s Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; INAH) jelen-
tett be. A kutatás a Gran Acuifero Maya 
(GAM) projekt keretében kezdődött a 
Yucatán-félsziget keleti részén, Tulum 
város közelében található víz alatti bar-
langban, amelyben az alámerülő búvá-
rok maja eredetű, pleisztocén korú 
csontokat és kulturális tárgyakat talál-
tak a mélyben. A szakemberek szerint 
ez lehet a világ egyik legfontosabb ré-
gészeti lelőhelye, amelyet fölöttébb ve-
szélyeztet az emberi tevékenységből 
származó szennyezés. 

Guillermo de Anda, mélytengeri ré-
gész szerint a barlangrendszer fontos-
sága történelmi szempontból vizsgálva 
minden bizonnyal páratlan, hiszen az 
itt fellelt emberi maradványok 12 ezer 
évvel ezelőtti időkből származnak, az 

víz és menedék reményében. Mindez 
alapján a kutatók napjainkban a Sac 
Actun-barlangrendszert tekintik a 
világ egyik legfontosabb víz alat-
ti régészeti lelőhelyének. Maga a 
Sac Actun járatrendszere 263 kilo-
méter hosszú, s januárban fedezték 
fel a búvárok, hogy víz alatti ösz-
szeköttetésben van a szomszédos, 
„csak” 84 kilométeres Dos Ojos-
barlangrendszerrel, így együttesen 

akár 4-5 évvel korábban el-
dönthető egy nemesítési prog-
ramban, hogy egy kajszifajta 
önmeddő vagy önterméke-
nyülő lesz-e. Mindez gazda-
sági és élelmezési szempontból 
is fontos, hiszen az öntermé-
kenyülő növények fokozzák a 
termésbiztonságot.

Gazdag-Tóth Boglárka, a 
Szegedi Tudományegyetem 
Számí tógépes Optimalizálás 
Tanszékének tudományos fő-
munkatársa a megbízható glo-
bális optimalizálási módszerek 
fejlesztése terén végzett információs tech-
nológiai kutatásaiért vehette át a díjat. 
Bár főként versenyhelyzetben lévő vál-
lalatok elhelyezésének optimalizálásával 
foglalkozik, eredményei nem csak az 
ipar számára érdekesek, hiszen az opti-
malizálás átszövi életünk minden részét.

Műszaki tudományok kategóriában 
Stenger-Kovács Csilla munkásságát 
ismerték el, aki a Pannon Egyetem 
Környezettudományi Intézetének 
egyetemi docense és a környezeti vál-
tozások kiváló indikátorainak számító 

állati eredetű leletek pedig va-
lószínűleg 15 ezer évesek. A 
szakember említést tett arról az 
emberi koponyáról, amelyet a 
kutatók még 2007-ben fedez-
tek fel a víztározó mészkőréteg 
alatt. A 13 ezer éves csontváz az 
emberi maradványok legrégibb 
darabja az amerikai kontinen-
sen, legutóbb egy róla szóló do-
kumentumfilmet is forgattak.

De Anda szerint a terület több 
mint 120 helyszínén találtak 
maja kori kerámiákat és cson-
tokat, melyek azt sugallják, 
hogy e barlangok vízszintje rö-
vid időre lecsökkent még a Kr. 
u. 1000 környékén tetőző aszály ide-
jén. Ezenkívül a maja felkelés korából 
is találtak leleteket, melyek szintén 
több ezer évesek lehetnek, akárcsak a 
jégkorszaki megafauna óriáslajhárjá-
nak, elefántjának és medvéjének ma-
radványai.

A régész úgy véli, az emberek nem 
éltek a barlangokban, de előfordulha-
tott, hogy a nagy klímaváltozás ko-
rában lehúzódtak a járatok mélyére, 

A barlangrendszer által őrzött csontmaradványok
(FORRÁS: GMA–INAH)

A díjazottak (balról jobbra): Gazdag-Tóth Boglárka,  
Halász Júlia, Barnabás Beáta, Stenger-Kovács Csilla

(A SZERZŐ FELVÉTELE)
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is mennyire fontos a nemek arányának 
javítása. Réthelyi Miklós, az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottságának elnö-
ke arról beszélt, miként javult az idők 
során a nők szerepének megítélése az 
életben és a tudományban. Hargittai 
Magdolna akadémikus, a Nők a Tu-
dományban Kiválósági Díj 2017 fő-
védnöke a tudománytörténet néhány 
érdekes női alakjáról mesélt, akik pél-
dája tanulságos lehet és inspirálhatja a 
pályaválasztás előtt álló fiatal lányokat. 

Lapunk kérdésére Groó Dóra, a Nők 
a Tudományban Egyesület elnöke el-
mondta, hogy éppen azért gondoltak a 
díj alapításakor a műszaki, az agrár és az 
informatikai területen kutató hölgyek-
re, mert – közismerten – a nők aránya 
ezeken a területeken a legkisebb.

Idén adták át ötödször ezeket az el-
ismeréseket, melyek azért is fontosak, 
mert Magyarországon a nők aránya 
meglehetősen alacsony a kutatás-fej-
lesztésben: a KSH adatai szerint a ter-
mészettudományok területén 23,6 
százalék, a műszaki tudományokban 
pedig mindössze 18,3 százalék. 

T. Z.

fogják azt a kérdést megválaszolni, hogy 
vajon a közeli fajokkal szerzett tapasztalat 
szükséges-e ahhoz, hogy kialakuljon a ké-
pesség a fajtárs felismerésére.”

A kutatók voltaképpen azt a hi-
potézist tesztelték, hogy vajon a 
vöröshomlokú maki határozottabb 
választ ad-e a saját fajtársai fotóira, és 
hogy a nőstények válaszadása markán-
sabb-e a hímekéinél. Ehhez nyolc nős-
tény és hét hím felnőtt vöröshomlokú 
makinak öt másik olyan lemúrfajról 
mutattak képeket, melyek földrajzilag 
eltérő területekről származnak. A fo-
tók között akadt vöröshomlokú maki 
és három másik, közeli rokonságban 
álló faj (fehérhomlokú maki, barna 
maki, vörös maki), illetve egy távoli 
rokonságban álló faj, a vöröshasú maki. 
A kísérleteket a Madagaszkár nyugati 
részén található Kirindy Forest terüle-
tén végezték, s ez volt az első kutatás, 
mely természetes élőhelyén vizsgálta a 
vöröshomlokú makit az említett ké-
pességére nézve. Korábban hasonló 
kísérlettel csak fogságban tartott álla-
tokat bevonva próbálkoztak.

A kísérlet során megfigyelték, 
hogy a vöröshomlokú makik több 
időt töltöttek a fajtársaikat ábrázoló 
fotók szaglászásával, mint a rokon 
fajok egyedeit ábrázoló fotókkal. 
Rakotonirina elmondta: „Az a tény, 
hogy nemcsak megnézték a képeket, 
hanem szaglászták is, mutatja, hogy két 
különböző érzékelési módot használnak 
egyidejűleg, a látást és a szaglást ahhoz, 
hogy fajtársaikat megkülönböztessék más 
lemúrfajok egyedeitől. Eszerint a több ér-
zékszervet is használó felismerő cselekdet 
fontos szerepet tölt be a fajtárs felismerésé-
ben – mindez érdekes kutatási téma lehet 
egy jövőbeni tanulmányhoz.”

(BioMed Central)

már 347 kilométer hosszúságú e föld 
alatti világ, mely ezzel Földünk leg-
nagyobb kiterjedésű víz alatti bar-
langrendszere.

De Anda azonban felhívta a fi-
gyelmet a rohamos technológiai fej-
lődés, valamint a savas kémhatású 
vízleszivárgások és egyéb környe-
zetszennyezés veszélyeire, melyek 
fenyegetőn hatnak a járatokban 
megbúvó páratlan leletekre. A bar-
langrendszerhez számos vízfolyás 
vezet, melyek alkalmasak búvár-
kodásra és úszásra, turisták százait-
ezreit vonzza ezzel. De Anda emlí-
tést tett arról a karibi autópályáról, 
mely a barlangrendszer felett haladt 
Quintana Roo-nál, míg az intenzív 
esőzések hatására be nem omlott, to-
vábbi szennyezéseket juttatva a bar-
langokba a víznyelőkön keresztül.

A szakemberek megvizsgálták a 
barlangjárat levegőjét, mely az em-
lített koponyát őrizte és megállapí-
tották, hogy a helyszín kémhatása 
jelenleg erősen savas, ami a további-
akban károsíthatja a csontmaradvá-
nyokat. Mindeközben a világ másik 
nagy kiterjedésű víz alatti lelőhelye 
az egyiptomi Alexandriában szintén 
jelentős veszélynek van kitéve.

K. B.

Fajfelismerő lemúrok  
– fotó alapján 

E lőször végeztek szabadon élő vö-
rös homlokú makival (Eulemur 

rufifrons) kísérletet, mely azt vizsgál-
ta, felismeri-e a közeli rokonságban 
álló egyedek között a saját faját és azt 
mi módon teszi.

A German Primate Center (Né-
metország) munkatársainak az 
Evolutionary Biology című folyóiratban 
megjelent kutatási beszámolója szerint 
a vöröshomlokú makik jóval több időt 
töltenek a fajtársaikat ábrázoló fény-
képek előtt, mint más, a közeli ro-
konságban álló fajok egyedeit mutató 
képek előtt. Hanitriniaina Rakotonirina, 
a tanulmány társszerzője elmond-
ta: „Meglepve láttuk, hogy az állatok 
képesek különbséget tenni a közeli 
rokonságban álló fajok között. Példá-
ul az Eulemur rufus és az Eulemur 
rufifrons hím egyedeit az emberi szem 
nehezen különbözteti meg. A lemúrok 
azonban, mint kiderült, képesek erre.”

Az az idő, melyet a vöröshomlokú 
lemúrok a fotók előtt töltöttek, össze-
függésben állt a genetikai eltérésekkel. 
Minél inkább különböztek az egyedek 
genetikailag (és ennek megfelelően 
külsőre is), annál kevesebb ideig néze-
gették a képeket. A nőstények kifeje-
zetten érzékenyebbnek bizonyultak, 
mint a hímek. Ez jelezheti azt, hogy 
a nőstény vöröshomlokú maki job-
ban érzékeli a szőrzet mintázatait és 
színezetét, ezáltal könnyebben fel-
ismeri a saját fajához tartozó élet-
képes társakat – ez lehetővé teszi 
számára, hogy elkerülje a keresz-
teződéseket, melyeknek mindig ára 
van az utódokat illetően.

Az eredményekből az is kiderült, 
hogy a színlátásban eltérés van e lemúr-
nemek között. A hím vöröshomlokú 
maki látása dikromatikus, azaz csak 
két színt érzékel. A nőstény viszont 
dikromatikus vagy trikromatikus lá-
tással is rendelkezhet, tehát három 
vagy akár több színt is képes megkü-
lönböztetni. Az észrevételt alátámasz-
tó genetikai vizsgálatot a jelen tanul-
mány keretében még nem végezték 
el. Rakotonirina hozzátette: „Ezek az 
eredmények azért voltak különösen érde-
kesek, mert a természetben az Eulemur-
fajok hibridizálódnak, azaz párzanak más 
lemúrfajok egyedeivel, holott felismerik a 
saját társaikat. A hibrid zónákban – tehát 
olyan helyeken, ahol két vagy több faj él 
együtt – folytatott jövőbeni tanulmányok 

Példák azokra a különböző fajokról készült 
fotókra, melyeket ingerként használtak  

a kísérletekben, illetve a kontroll képre (fehér kör)
(FORRÁS: RAKOTONIRINA  ÉS MUNKATÁRSAI)

kontrol
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Lányok  
és a természettudomány

Tavaly novemberben indult az a 20 he-
tes program, melynek célja, hogy be-

pillantást engedjen a fiataloknak a ter-
mészettudományok legkülönbö-
zőbb területein. A „Tudós csajok” 
elnevezésű projekt elsősorban 14 és 
20 év közötti lányokat szólított 
meg, de fiúk sem lettek kizárva, 
így neki is vágott a nagy kaland-
nak a 28 fős csapat, 26 lány és 2 fiú.

Hétről hétre újabb előadók vár-
ják a társaságot, akik beszélnek 
a részecskefizikáról, a földren-
gések feltérképezéséről, ritka ás-
ványokról, a klímaváltozásokról, 
egy apró brazíliai békafajról, de 
még a földönkívüli élet kutatása-
iról is. Kiderült ezen előadásokon 
például, hogy a tavakban leülepedett 
pollenek alapján feltérképezhető az 
adott terület több ezer évvel azelőtti ég-
hajlata, illetve növényzete; s az is, hogy 
miért vannak fényre érzékeny ásványok. 
A természettudományok kifejezés sok 
mindent foglal magában: matematikát, 
fizikát, biológiát, kémiát és földrajzot.

A Wigner Központi Fizikai Kutató-
intézetben Molnár Janka Sára és Vámi 
Tamás kalauzolta a csapatot. A kutatónő 
elmesélte, hogy megannyi detektor épí-
tésén át vezetett az útja a kutatói pályán 
előre, s biztatott mindenkit, hogy ha 

valamit nagyon szeretnének elérni 
a tudományban, akkor azért meg 
kell küzdeni. Vámi Tamás rendkívül 
fiatalon megvalósíthatta az álmát, és 
eljutott a CERN-be, a világ legna-
gyobb részecskegyorsítójához mint 
munkatárs, és ehhez „csak” egy le-
velet kellett megírnia. 

Az ELTE Etológia Tanszékén tett láto-
gatás volt az egyik leginteraktívabb alka-
lom a programban. A bevezető előadást 
Pongrácz Péter (lapunk állandó szerzője – 
a Szerk.) és Jégh-Czinege Nikolett tartot-
ta. A „Tudós csajok” megtanulhatták a 

kutyákról, hogy bizony a szepará-
ciós szorongástól nagyon szenved-
hetnek. A látogatásuk második 
felében megmutattak nekik két 
kutyát. Az egyik jószág elsajátítot-
ta az érintőképernyő használatát. 
A lényege a gyakorlatnak, hogy 
a kutya megtanulja: „ha ráböksz 
az orroddal a sárga pöttyre, akkor 
jutalomfalatot kapsz”. Ezekkel a 
tesztekkel a kutyák képességeit 
fejlesztik, ami főképpen idősebb 
korukban fog javukra válni. 

Az egész program fő szervező-
je, Jakab Linda így nyilatkozott: 

„Biztos vagyok benne, hogy a projekt vé-
geztével is fogok majd még hallani a Tudós 
csajokról és fiúkról.” Sokan talán egy si-
keres kutatói pályáról fognak úgy visz-
szatekinteni évek múltán e húsz hétre, 
mint ahol az első motivációt kapták a 
tudomány útján.

JaKaB EsZTEr

Házi egér – háziasított egér?

E rágcsáló nagyjából 15 ezer éve lett a 
letelepedő emberiség kihasználójá-

vá valahol a Közel-Keleten, majd min-
denhová követte „kenyér- és szállás-
adóit”, így jutva el Európába is néhány 
ezer éve. A házi egerek ennek ellenére 
nem mondhatók klasszikus értelemben 
domesztikált fajnak, hiszen ha arra is 
szelektálódtak, hogy az emberi erőfor-
rásokat kihasználva szaporodjanak és 
sokasodjanak, ebben az embernek sem 
tevőleges/akaratlagos közreműködése 
nem volt, sem pedig nem vált e folya-
mat a hasznunkra.

Egy friss svájci tanulmány szerint 
azonban a házi egereken remekül ta-
nulmányozható „öndomesztikációs” 
folyamat, amit újabban fontos kezdeti 
lépésnek tartanak például a kutya és a 
macska korai háziasítási történetében. 
A kísérlet immáron 15 éve zajlik egy 
vidéki istállóban, amit annak idején 
„terepi egérlaborrá” alakítottak. A 
mintegy 70 négyzetméteres istállót 

ragadozó-biztossá tették, majd mintegy 
tucatnyi befogott egérrel telepítették be 
eredetileg. Az egereket azon túl, hogy 
etetik a kutatók, illetve időről-időre be-
fogják őket szemrevételezés és néhány 
mérés elvégzése érdekében, semmilyen 
más módon nem zavarják. a rágcsálók 
szabadon jöhetnek-mehetnek, elvándo-
rolhatnak; az állomány nagysága már 
hosszú évek óta 250-400 egyed körül 
ingadozik. A legérdekesebb felfedezés 
az volt, hogy a mintegy 20 generáció-
nyi egéren folyamatosan mért adatok 
szerint a szokványos „vad színű” egerek 
között egyre több a fehér foltos egyed, 
amelyeken a foltok mérete évről évre 
növekszik. A másik érdekes átalakulást 
az egerek koponyahossza mutatja – ez 
folyamatosan rövidül, kisebbé válik, 
mint a környező falusi egereknél mér-
hető fejnagyság.

Foltos szőrme, rövidebb koponya – 
ezek tipikus elemei a még Darwin által 
leírt „domesztikációs tünetegyüttesnek”, 
amit számos háziasított fajnál láthatunk, 
így  kutyánál, disznónál is. A leghíresebb 
kísérleti eredményeket hasonló voná-
sokkal a szovjet-orosz Beljajev profesz-
szor szelídségre szelektált ezüstrókái 
mutatták. Miről lehet tehát szó a svájci 
egérpopulációban? A kutatók szerint a 

ÉT-ETOLÓGIA

kísérleti állomány spontán szelídségre, 
vagy legalábbis az ember nagyobb fokú 
elviselésére szelektálódott a 2002. óta el-
telt években. A kísérleti istállóból az em-
bertől legerősebben félő egerek szabadon 
távozhattak, így feltehetően a jelenlegi 
populáció már régóta azon egyedek le-
származottaiból tenyészik, amelyek az 
embertől egyre kevésbé félnek. 

E folyamat „melléktermékei” közé 
tartozik a foltos bunda és a rövidebb 
arckoponya, köszönhetően az embrio-
nális fejlődés során szerteágazó hatású, 
idegi és hormonális kihatású mutációk-
nak. A domesztikációs tünetek egyike-
másika viszont valószínűleg azért nem 
jelentkezett még ezen egereknél, mert 
például a lógó fülek nem egykönnyen 
jönnek létre a jellegzetes kerek, felálló 
fülecskék helyett… Mindenesetre az 
itt bemutatott tanulmány számolt be 
első ízben a háziasított fajokra jellemző 
tulajdonságok spontán felbukkanásáról 
egy félvad faj populációjában.

PongrácZ PéTEr

(HEGYESI ESZTER FELVÉTELE)
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Következő vizsgaidőpont:
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Jelentkezési határidő: 2018. április 23.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

partján. 6. Japán drámai műfaj. 7. Keleti eredetű férfinév. 8. Tojás-
dad alakú labdával űzött csapatsport. 9. Folyadék. 12. Jöjj! 13. 
Leendő orvosnő. 15. Ipari rostnövény. 17. A volfrám és az urán 
vegyjele. 18. Kupac, rakás. 22. Honi. 23. Rejtély. 26. A polaroid 
kamerával készült fotó egykori elnevezése. 27. Kerek síkidom. 
28. Kardot hüvelyből húz. 29. Középen feslik! 31. Megelégel. 32. 
Fasor szegélyezte út, utca. 36. A fejére. 37. Udvariatlan, lekezelő 
megszólítás. 38. Következmény kiváltója.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Xantus János, Pacific, Vesey, 
Xantusiidae.

A digitális fényképezők és az egyre nagyobb felbontású felvé-
teleket készíteni tudó okostelefonok korában teljesen feledésbe 
merülnek a hagyományos fotómasinák, köztük a polaroidka-
merák, melyek egyből papírképet (függőleges 26.) készítenek. 
Kevesen tudják, hogy ez utóbbi ötletgazdája egy magyar mér-
nök (vízszintes 1.) volt, bár a módszert egy amerikai feltaláló 
dolgozta ki (vízszintes 16.). A világszerte csak DTR-nek neve-
zett (Diffusion Transfer Reversal) közvetlen pozitív fényképké-
szítés szabadalmának elsőbbsége viszont már egyértelműen 
hazánkfiát illeti – eljárásával forradalmasította az addigi foto-
technikát. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett 
négyzet. Az e heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrend-
be rakva − egy 200 éve született, 130 éve elhunyt orvos, 
anatómus, antropológus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sor-
soljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Az ötletgazda mérnök neve. 10. Kulcsot a portán 
hagyó. 11. A hátához. 13. E napon. 14. Lásd ott!, röv. 15. Képlé-
keny. 16. Az amerikai feltaláló neve. 19. Á, dehogy! 20. Atkákat 
pusztít. 21. Belső vihar! 24. Innen máshova. 25. Egyetemi szerve-
zeti egység. 27. Kossuth-díjas festőművész (Ignác, 1926–2009). 
30. Tóth Árpád 1922-ben megjelent verseskötete, benne a címadó 
költeménnyel. 33. Gyors lábú versenykutya. 34. Vasútállomás, röv. 
35. Félhold! 36. Rita egyik beceneve. 37. Lakozik.

FÜGGŐLEGES: 2. Szombathelyhez csatolt település. 3. Hármotok 
közül nem ők. 4. Kordé. 5. Város Fejér megyében a Duna jobb 

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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A Magyar Nemzeti Múzeum 
A tárgy. Történet. Etc. kiállí-
tás-sorozatának célja, hogy 
alternatív látogatói útvonala-
kat építsen ki a Nemzeti Mú-
zeum állandó kiállításain, tu-
dományos, ismeretterjesztő és 

múzeumpedagógiai programokat szervezzen ezek köré, 
dokumentálja és széles körben megossza eredményeit, 
megismerje látogatói véleményét, nézőpontjait, meg-
hallgassa véleményüket. 2018-ban elsőként a betűk szó-
lítják meg a látogatót, hogy évezredeken átsétálva gon-
dolja újra, hányféleképp juthatunk el A-tól Z-ig.

A Betű című tárlat arra keresi elsősorban a választ, 
hogy mi az írás szerepe a Kárpát-medencében az ős-
kortól napjainkig, hányféle írásbeliség nyomait őrzik a 
múzeumban?

Az útvonalat végigjárva az első karcolt csonteszközök-
től – kereskedelmi és kulturális kölcsönhatások lenyo-
matain, pénzeken, ékszereken, képző- és iparművészeti 
alkotásokon át – a XX. századi „hibrid” tárgyakig jut-
nak a látogatók. Az útvonallal összekötött tárgyak sok-
félék; anyaguk, kiterjedésük, használatuk és történetük 
eltérő, de ismert vagy ismeretlen alkotójuk vágya az em-
lékezésre, a rögzítésre és továbbadásra mindegyik hor-
dozón ott maradt. A kiállítás április 8-ig várja az ér-
deklődőket. 

Az önálló Lengyelország megala-
kulásának 100. évfordulója alkal-
mából a veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum időszaki kiállítással emlé-
kezik meg Újra szárnyal a Fehér 
Sas címmel. A kétszintes kiállító-

térben valójában két téma tekinthető meg, melyek 
szerves egységként ismertetik a lengyel történelem 
függetlenségi harcokkal átszőtt időszakát. Az alsó 
szinten az előbbi kiállítás kap helyet, míg a galérián 
kiegészítő kiállítási egységként Józef Piłsudski életút-
ja elevenedik meg.

A Lengyel–Litván Unió a XVIII. században Közép-
Kelet-Európa egyik legnagyobb állama volt. A terüle-
tében hatalmas kiterjedésű országot belülről a főúri 
oligarchák harca, kívülről az Orosz Birodalom és a Po-
rosz Királyság egyre növekvő hatalmi pozíciója fenye-
gette. Az európai nagyhatalmak háromszor is felosz-
tották egymás között az országot (1772,1793,1795). Az 
utolsó ilyen diplomáciai aktus után Lengyelország el-
tűnt a térképről. Az ország függetlenségének kivívását 
hosszú küzdelmek előzték meg idegen államok (Fran-
ciaország, Oroszország) fennhatósága alatt. Az au-
gusztus 5-ig látható kiállítás azokra az eseményekre, 
körülményekre reflektál, melyeknek eredményeként 
az önálló lengyel nemzetállam létrejött.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Április 15-ig nézhető meg a 
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeumban az a szabadtéri fotó-
kiállítás, amely az intézmény 
elmúlt 100 évét foglalja össze. 

A Hadtörténeti 100 című tárlaton olyan, a Hadi-
múzeum alapításától egészen napjainkig készített 
fényképek láthatók, amelyek az épületet és a minden-
napi élet eseményeit mutatják be. Az intézmény első, 
a Mária Terézia-laktanyában megnyílt kiállításának 
képeitől, a Kapisztrán téri épületbe költözésen át egé-
szen a második világháborút túlélő, a centenáriumát 
ünneplő múzeum saját fényképeiig sok minden kike-
rült a tablókra. A tárlat a Kapisztrán téren, a múzeum 
előtt tekinthető meg.

Száztizenöt éve, 1902. 
augusztus 29-én alakult 
meg az első magyar uta-
zási iroda, az Idegenfor-
galmi és Utazási Vállalat. 
A részvénytársaság a 

Magyar Királyi Államvasutak hivatalos menetjegyiro-
dájaként működött, majd 1926-ban beolvasztották az 
Általános Beszerzési és Szállítási Részvénytársaságba.

Ekkor kapta a cég az 
Idegenforgalmi Be-
szerzési Utazási és Szál-
lítási Rt. nevet, amely 
az IBUSZ mozaikszó-
ként rögzült a köztu-
datban. Kijelenthetjük, 
hogy tulajdonképpen 
ezzel a vállalattal kez-
dődött a magyar turiz-
mus története, amely 
szinte egyedüliként még 
a szocializmusban is 
részvénytársasági for-
mában működhetett. A 
társaság, amelynek ne-
ve ez idő tájt szinte egy-
beforrt az idegenforga-
lommal, komoly múlt-
jával, kiterjedt irodahálózatával és piaci részesedésével 
ma is a magyarországi idegenforgalom meghatározó 
szereplője.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
új, IBUSZ ...mert úton lenni jó! című kiállítása a le-
hető legszínesebben igyekszik bemutatni az utazási iroda 
elmúlt több mint 100 évét, megidézve az 1930-as évek 
turistaparadicsomának számító Budapestet és az 1970-es 
évek baráti társasutazásait is. A tárlat szeptember 2-ig 
várja az időutazásra is kíváncsi látogatókat.

Alternatív útvonalak

Viszontagságos önállósodás

Egy kis kiruccanás

100 év összefoglalója
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Mennyország	és	pokol	
–	térképeken
A keresztény világkép térképi ábrázo-
lásának nehézsége, hogy a földrajzon, 
sőt a teremtett világon túli, ismeretlen 
helyek, így a Mennyország és a Pokol 
megjelenítését is magába foglalja. Ho-
gyan tudták a földöntúli világokat is 
bemutatni a feltámadt Krisztust a kö-
zéppontba helyező jelképes ábrázoláso-
kon, a középkori keréktérképeken?    

Pone	Navatatól	Visegrádig
A település virágkorát a XIV. század 
jelentette, amikor a magyar királyok 
székhelyeként az ország egyik legfonto-
sabb városa volt a fellegvárával, az alsó-
várral és a királyi palotával, ám Visegrád 
történelme egy évezreddel korábban, a 
IV. században kezdődött, mikor Nagy 
Constantinus császár idején a római-
ak erődöt emeltek a ma Sibrik-
dombnak nevezett magaslaton.

Mesterséges	akaraterő?
Régóta ismert, hogy a viselkedést 
nagymértékben meghatározza az 
öröm keresése és a fájdalom elkerülése, 
vagyis a jutalom és a büntetés kettőse. 
Van, hogy egy jutalom egyszerűen 
nem éri meg a megszerzéséhez szüksé-
ges erőfeszítést vagy túl veszélyes meg-
próbálkozni a megszerzésével. Ezek-
ben az esetekben a jutalomkeresés gát-
lására van szükség. 

A hátlapon
Farewell-fok

A tengerpartok épülő és romboló 
formálódásában egyaránt a víznek jut 
legfontosabb szerep az állandó hullám-
verés miatt. Változatos part pusz-
tulásnak lehetünk szemtanúi az olyan 
területeken, amelyek erős tengeráram-
lásnak, az ár-apály nagy ingadozásá-
nak, sok csapadéknak és gyakran viha-
ros erejű szélnek vannak kitéve. Az így 
keletkező abráziós partok felszínalakí-
tása szempontjából az sem mindegy, 
hogy a folyamatos koptató munkának 
milyen kőzet próbál ellenállni. Ameny-
nyiben puhább kőzetek fölött kemény 
kőzetek települnek, a hullámverés 
könnyen alámoshatja a partot: az állan-
dó partomlás mellett meredek sziklák-
kal övezett magas partok jönnek létre.

Új-Zéland Déli-szigetének nyugati 
partja kitűnő példa az ilyen vad, abrázi-
ós partok kialakulására. A Déli-sark 
felől erős tengeráramlás halad a parttal 
párhuzamosan északra, jelentős az ár-
apály erő, ráadásul az Antarktisz és a 
part között semmi nincs, ami az erős 
szélnek útját állná. A tengerpart kőzetei 
a Gondwana és Zélandia elvállását és a 
Tasmán-tenger születését dokumentá-
ló kréta időszaki puha, szárazföldi üle-
dékekre települő keményebb oligocén/
miocén korú tengeri üledékekből áll-
nak. Ez a környezet ideális az abráziós 
tengerpartok kialakulására, mint ami-
lyen a Farewell-fok partvidéke a Pillar-
pont szikláival és a Farewell Spit ho-
mokdűnéivel, homokzátonyaival, aho-
vá a lepusztult törmeléket és üledéket a 
parti áramlások elszállítják. A tenger-
part hátrálását itt évi néhány méterben, 
míg a homokzátony növekedését több 
mint évi 50 méterben állapították meg. 
A fokot és környékét Cook kapitány 
nevezte el, emlékeztetvén, hogy ez a 
part volt az utolsó szárazulat, mielőtt 
1770-ben hazaindultak Új-Zélandról. 

Kép és szöveg: 
Németh Károly
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