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… a Tudományünnep a történetének talán legszomorúbb napját élte át a múlt héten – úgy, hogy még el sem
kezdődött.
Arra a mondatra gondolok, amikor az immár sokéves
hagyományra visszatekintő, egy hónapon át tartó tudománynépszerűsítő rendezvénysorozat résztvevőit
az egyik parlamenti párt képviselője arra szólította
fel: „mindannyian mondják le a Magyar Tudomány
Ünnepére tervezett előadásaikat.” A politikusi felhívás
apró nyelvtani pontatlanságára most nem érdemes kitérni, koncentráljunk inkább a tartalmára!
A petíció előzménye, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia által tervezett tudományünnepi programsorozat második rostáján nem ment át két előadás, amit az
előadók sérelmeztek, s e sértettségükkel a honi sajtó arra
érzékeny feléhez fordultak. A döntés sajtóvisszhangja
nyomán egy neves kutató le is mondta a tervezett tudományünnepi előadását.
Ha a szikár tényeket tekintjük: egy rendezvénysorozat
előkészületei során egy intézményen belüli szakmai vita támadt. Kutatók előterjesztettek előadási témajavaslatokat,
amelyekről a program szervezői szerepkörében lévő más
kutatók elutasító döntést hoztak. Minden konferencia
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vagy publikáció esetében hétről hétre lejátszódnak hasonló szituációk. Mint minden döntés a tudományban,
ez is lehet vita tárgya. A kutatók között!
A polémia akkor vesz szerencsétlen fordulatot, amikor
a politika megpróbál ebből ügyet kreálni, ezáltal valószínűleg ilyen-olyan tőkét kovácsolni.
Az idézett politikai felszólítás nemcsak azért szerencsétlen, mert a külső beavatkozás látszatát kelti a tudomány autonóm döntéshozatali folyamataiba, vitáiba, hanem azért is, mert megfogalmazója nyilván megfeledkezett róla: a tudományünnepi programoknak az MTA
csak az egyik, igaz kulcsfontosságú szereplője – mellette
a programsorozat sikerén még tucatnyi állami, felsőoktatási és civil szervezet dolgozik. Köztük lapunk tulajdonosa, kiadója, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, amely országos tagegyesületi hálózatával az MTA
mellett a másik legjelentősebb szervező, évről évre közel
nyolcvan különféle eseménnyel.
Most akkor a TIT által felkért előadók is mind mondják le a tervezett eladásukat?
A Tudományünnep egyik célja, hogy bemutassa: a kutatók és a társadalom hányféle témában, műfajban, helyszínen találhatják meg a közös hangot. Biztos, hogy ennek elhallgattatására kell felszólítania egy önmagát felelősnek tartó politikusnak?
Gózon Ákos

1m

Az egykori Pangea szuperkontinens
feldarabolódása óriási hatással volt
az élővilág fejlődésére. Mostanáig a
tudósok úgy gondolták, hogy a különváló földrészek következtében
Kelet-Ázsia elszigetelődése – ami
állat- és növényvilágának izolációjához vezetett – megakadályozta a
nagy testű („hosszú nyakú, hosszú
farkú”) szauropoda dinoszauruszok
eljutását a területre. Egy nemrégiben a Nature Communications szaklapban publikált lelet azonban gyökeresen megváltoztatta elképzeléseinket ezeknek az ősi óriáshüllőknek
az elterjedéséről.
Kína
északnyugati
részéről,
Ningxia független tartományból került elő a Lingwulong shenqinek elkeresztelt állat több egyedének csontváza. (A „Lingwu” a területre utal,
ahonnan a csontok származnak, a
„long” sárkányt, míg a „shenqi” csodálatost jelent mandarin nyelven,

A Lingwulong shenqi csontváza. A szürke színű részek nem kerültek eddig elő,
azokat rokon fajok alapján rekonstruálták.
(FORRÁS: XU ET AL. 2018)

ezzel is utalva a lelet jelentőségére.
A maradványok a körülbelül 174
millió évvel ez előtti (középső-jura) korból származnak, ami azért
megdöbbentő, mert eszerint évmilliókkal korábban éltek, mint ahogy
eddig az ilyen dinoszauruszok megjelenését feltételezték. A kutatáshoz
a paleontológusok megvizsgáltak és
leírtak több megkövült csontvázat,
melyek mintegy 7–10 egyedtől származnak. A több egyed maradványa
egy jól lehatárolható területen belülről került elő, még 2005-ben.
A Lingwulong az eddig ismert legősibb képviselője a szauropodák
neoszauropoda csoportjának, amelybe a hatalmas testű, hosszú nyakú,

Az újonnan felfedezett kínai őshüllő testrekonstrukciója (ZHANG ZONGDA MUNKÁJA)
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hosszú farkú növényevőket soroljuk. A neoszauropodák voltak
a valaha élt legnagyobb szárazföldi állatok, legismertebb fajaik a Brontosaurus vagy például a
Diplodocus. nemhez tartoznak. Maguk a szauropodák körülbelül 200
millió évvel ezelőtt jelentek meg,
de csak később váltak domináns
növényevő csoporttá, végül testtömegük elérhette akár a 70 tonnát is.
Több különböző módon alkalmazkodtak a növényzet elfogyasztásához, speciális fogazatukkal és hatékony emésztő szervrendszerükkel az
amúgy kevés tápanyagot tartalmazó
növényfélékkel is jól elboldogultak.
Mivel csordákban jártak, táplálkozásukkal jelentős hatást gyakoroltak
az élővilágra, jócskán átformálták
közvetlen környezetüket is.
Az óriás neoszauropodákról eddig úgy gondolták, hogy körülbelül 160 millió évvel ezelőttről erednek, majd gyorsan nagy változatosságra tettek szert és elterjedtek egy
viszonylag rövid időszak, mintegy
5 millió év alatt. Az új felfedezés
a Lingwulongról azonban demonstrálja, hogy több különböző típusú,
fejlett neoszauropoda kellett, hogy
létezzen 14–15 millió évvel korábban, mint ahogy eddig gondoltuk,
és valószínűleg gyorsan elterjedtek
a világon, annak is köszönhetően,
hogy a Pangea szuperkontinens
még nem darabolódott fel teljesen.
Ez egy merőben új ismeret, amely
eddigi elméleteink átgondolására
ad okot ezeknek az állatoknak a
fejlődése és eredete kapcsán.
Az új bizonyíték is azt mutatja,
hogy a kora-jura kor (körülbelül
200–175 millió éve) mennyire kulcsfontosságú periódus volt a dinoszauruszok evolúciója szempontjából. Innen
és
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Kínai óriáshüllő – rossz
helyen, rossz időben
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ered több későbbi sikeres csoport, és
robbanásszerűen megnőtt ezeknek az
őshüllőknek a változatossága.
„A Diplodocushoz hasonló neoszauropodákról úgy gondolták, sosem jutottak el Kelet-Ázsiába, mert a régió a jura
során el volt vágva tengerágakkal a világ többi részétől. Ennek következtében
Kínának sajátos dinoszauruszfaunája
alakult ki. Azonban a Lingwulong
megmutatta, hogy ezek az állatok is
jelen voltak itt, Kelet-Ázsia izolációja kevésbé lehetett olyan jelentős vagy
olyan hosszan tartó, mint ahogy azt
korábban gondolták” – mondta el
a tanulmány első szerzője, Xing
Xu, a Kínai Tudományos Akadémia,
Gerinces Paleontológiai Intézetének
munkatársa.
A kutatók úgy gondolják, hogy
ez a lelet „a rossz időben és rossz
helyen” élt óriáshüllővel pontosítja
ismereteinket az élővilág történetéről, és arra utal, hogy még nagy
meglepetésekre számíthatunk a
föld alól.
Segesdi M artin
Új módszer az
epilepszia kezelésében

Az epilepszia egy neurológiai
rendellenesség, ami epilepsziás
rohamokkal jár. Ezek a rohamok az idegsejtek csoportjainak
rendellenes aktivitása miatt alakulnak ki. A rohamok lehetnek
lokalizáltak, ezek csak egy adott
agyterületet érintenek és specifikus
tüneteket okoznak, például látási
vagy szaglási anomáliákat. A generalizált rohamok az agy nagyobb részére vagy akár egészére is kiterjednek és
az izmok görcsös rángását, vagy tudatvesztést is okozhatnak. 2015-ös adatok
szerint világszerte kb. 40 millió embert érint a betegség, de szerencsére
a betegek nagyrészénél gyógyszeres
kezeléssel megelőzhető a rohamok
kialakulása. A gyógyszerekre nem
reagáló epilepszia esetén műtéti beavatkozással távolítják el a rohamok
kialakulását okozó agyterületet, ami
általában szintén megszűnteti a rohamok kialakulását, azonban továbbra
is folynak a kutatások kevesebb járulékos veszteséggel járó beavatkozások fejlesztésére.
Az epilepsziás betegek közel 60%ánál egy jól körülhatárolható fókuszpontból, az epileptikus gócból, indulnak ki az epilepsziás rohamok és
1316
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ezekben az esetekben gyakran hatástalanok a gyógyszerek. Egy ígéretes
stratégia az epileptikus gócban lévő
idegsejtek működésének közvetlen
befolyásolása. Ennek egyik módja
lehet például az idegsejtek aktivitását gátló anyagok befecskendezése,
de a klasszikus módszerrel történő
befecskendezés könnyen lehet sikertelen pl. visszafolyás miatt, sőt egyes
esetekben akár ödémát is okozhat
az adott területen, tehát közel sem
veszélytelen. Egy kutatócsoport kifejlesztett egy olyan eszközt, amivel
meg tudják kerülni ezeket a problémákat. A kutatócsoport tagjai angol és
francia egyetemek munkatársai, egyikük egy magyar idegtudós. Az általuk készített mikroszonda egyrészt
elektródákat tartalmaz, amik az
agyba helyezve a helyi neurális aktivitás monitorozását teszik lehetővé,
másrészt egy ún. mikrofluidikus
ionpumpát foglal magában. A pumpa a mikrochipek gyártásához használt fotolitográfiás eljárással készült,
létrehozását új technológiai újítások
tették lehetővé. A pumpa egy félig
áteresztő hártyával van lezárva és
amikor feszültséget kapcsolnak rá,
akkor a benne lévő pozitív töltéssel
rendelkező ionok (kationok) elkezdenek kifelé áramlani a környező
szövetbe, de a félig áteresztő hártyának köszönhetően az oldószer a
pumpában marad. A pumpába egy
gátló neurotranszmittert, gammaamino-vajsavat (GABA), töltöttek,
ami gátolja az idegsejtek aktivitását
és így az epilepsziás rohamokat is
megfékezheti.
Az eszközt egereken próbálták ki, a
mikroszondát és mellé egy fecskendőt ültettek be az elaltatott állatok
hippokampuszába. A fecskendő a
4-aminopiridin (4AP) nevű vegyület
beadására szolgált, ami az idegsejtek
membránjában lévő kálium ioncsatornák blokkolásával vált ki lokalizált epilepsziás rohamot. Ha a mikroszondán
lévő ionpumpát a 4AP befecskendezésével egyidőben kapcsolták be,
akkor a felszabaduló GABA meggátolta a roham kialakulását. Amikor a GABA-t a 4AP befecskendezése előtt néhány perccel juttatták a
hippokampuszba, akkor kialakult az
epilepsziás roham, ami arra enged
következtetni, hogy a GABA-t gyorsan feldolgozzák a környező sejtek,
vagyis a beadásnak valószínűleg nem
lennének hosszú távú mellékhatásai.

2018/42

Egy mélyagyi stimulációs rendszer vázlata
(FORRÁS: THE NEW ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE; OKUN, 2012).

A mikroszonda tehát beváltotta
a hozzá fűzött reményeket, azonban még sok munka kell hozzá,
hogy embereknek is beültethető
implantátumot fejlesszenek belőle.
A mikroszondának akár évekkel a
beültetés után is működőképesnek
kellene maradnia és a vezérlését is a
testben kellene elhelyzni. A mélyagyi
stimulációs eszközök esetén ezek a
problémák már megoldódtak, sikerrel használják az ilyen rendszereket
például Parkinson-kóros betegek kezelésében is. A vezérlőegység azonban ebben az esetben nem manuálisan lenne ki- és bekapcsolható, hanem az epileptikus gócban kezdődő
rendellenes idegi tevékenység esetén
kellene bekapcsolnia az eszköznek,
de szerencsére az utóbbi években több
olyan algoritmus is készült, amik képesek lehetnek erre. Reméljük, hogy
hamarosan klinikai vizsgálatokra
is sor kerül a mikroszondával, az új
rendszer elvileg bármilyen anyagot
képes nagy pontossággal bejuttatni
az agy adott területére, ami számtalan helyzetben hasznos lehet.
Reichardt Richárd

A japán Hajabusza-2 űrszonda a
Földtől körülbelül 300 millió kilométerre lévő Ryugu kisbolygóhoz szállította a német-francia együttműködésben készült,
cipős doboz méretű automata
leszállóegységet, majd október
3-án hazai idő szerint kora hajnalban
a robot landolt is a 7 óra 36 perces
tengelyforgású aszteroida felszínén.
A leszállást követően a robot beépített lendítőszerkezete segítségével megfelelő pozícióba hozta
magát, ez elsőre nem volt ideális
a műszerei számára, így a Földről
küldött parancs segítségével picit
megmozdítva állították be a mérésekhez szükséges helyzetbe. Eztán a
MASCOT elvégezte a kijelölt mérési
feladatokat mind a négy műszerével: a
MASCAM kamera fotókat készített a
robot környezetéről, a MasMag nevű
magnetométer a kisbolygón uralkodó mágneses viszonyokat mérte, a
MARA radiométerrel a hőmérsékleti
körülményekről kaptak információt,
a MicrOmega hiperspektrális mikroszkóp pedig a kisbolygó felszínének
összetételét határozta meg. A mérések
végén egészen kis mértékben elmozgatták a robotot, ez lehetővé tette,
hogy a kamerája felvételeiből később
térhatású képeket állítsanak majd
össze. Miután mindegyik eszköz elvégezte az első vizsgálatsorozatát,
a földi irányítás parancsot küldött
a robotnak egy nagyobb ugrásra,
amelyet a rugós lendítőszerkezete

révén vitt véghez, s a néhány méterrel
távolabbi helyszínen ismételten elvégezte a kijelölt méréseket. A második
teljes méréssorozat után a MASCOT
akkumulátorában (amelynek élettartamát maximálisan 16 órásra tervezték) még mindig volt elegendő
energia egy következő szöcskemanőverhez, így a harmadik ugrását is
végrehajtotta a robot. Összesen több
mint 17 órát tudott az anyaszonda elhagyásától számítva a Ryugu felszínén dolgozni a kis robot, így minden
várakozást felülmúlt a teljesítménye.
A begyűjtött adatokat és képeket a
Hajabusza-2 fedélzeti számítógépének hiánytalanul továbbította, mielőtt lemerült volna az akkumulátora.
Ezen adatok letöltése folyamatban
van (a szonda rádiókapcsolatának
alacsony sávszélessége és az időnkénti takarás miatti rádiócsend okán a
folyamat nem túl gyors), s majd ezt
követően állhatnak csak neki a beérkezett adatok és képek elemzésének.

Élet

A robot 3 aszteroida-nappalt és
2 éjszakát töltött működésének ideje alatt a Ryugu felszínén, majd ezt
követően dolga végeztével megpihent, s a kisbolygón is marad már a
továbbiakban. Az első adatok alapján is tudunk már néhány meglepő
dolgot: a Ryugu felszínét borító
kövek és sziklák igen éles pereműek
és egyáltalán nem találtak köztük
regolitot, vagyis olyan port, amelyet a felszínt érő mikrometeoritok
becsapódása miatti aprózódás hozna létre. Ez azért különös, mert a
4,5 milliárd éves felszínen nyomot
kellett volna hagyjanak e becsapódások, a részletes elemzésekből talán majd kiderül, miért nincs így. A
Ryugu felszíne olyan sötét, mint az aszfalt, a napfénynek csupán 2,5 százalékát veri vissza. A MASCOT és a
Hajabusza-2 igen érzékeny kameráinak köszönhető csupán, hogy egyáltalán bármi részletet kivehetünk a
felvételeken. A szonda az oldalából
kicsusszanó robotról annak leszállása közben is készített felvételeket, illetve maga a robot is fotózott ezen idő alatt. E felvételekből
tettek közzé egy keveset a JAXA (a
japán űrügynökség) és a DLR (a német repülési- és űrhivatal) földi irányítói, azonban a következő hetek
során várhatóan számtalan izgalmas felszíni részleltet is megpillanthatunk majd. A robotot készítő és
üzemeltető japán, francia és német
űrügynökségek vezetői a sikeres
leszállás alkalmát arra is kihasználták, hogy aláírjanak egy, a 2020as évek közepére tervezett közös
küldetésről szóló szerződést. Ennek
során majd a Mars holdjait tervezik
meglátogatni a mostanihoz hasonló
jellegű eszközökkel.
Landy-Gyebnár Mónika
és
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Sikeres volt a MASCOT
működése!

A R É G É S Z E T I K U TAT Á S O K I Z G A L M A S P I L L A N ATA

BRONZKOR
ÚJRAGONDOLVA
A régészeti kutatásokban az ásó és a lapát mellett ma már egyre nagyobb szerepet kapnak a
különböző műszaki- és természettudományos vizsgálati módszerek, eljárások. Nem csak egyre
több, részletesebb ismeretünk lesz az egykori emberek mindennapi életéről, szokásairól, de az is
előfordul, hogy teljesen át kell értékelni egy-egy korszakról a korábban kialakult képet. A bronzkor – különösen annak korai időszaka – kutásában napjainkban értünk el ehhez az izgalmas pillanathoz. Egyre több adat mutat arra, hogy a magyarországi kora bronzkor korrábban feltételezett
300 évnyi időtartama helyett valójában 600-700 évvel is számolhatunk.

A

z utóbbi években robbanásszerűen növekvő számú radiokarbon vizsgálatok legújabb adatai egyre több kérdést vetnek fel a korszak kezdetével, belső
időrendjével kapcsolatban az európai
és a magyarországi bronzkor kutatásában is. A Willard Frank Libby által
1949-ben kidolgozott Nobel-díjas,
gyorsan fejlődő vizsgálati eljárás
alapja az, hogy a természetben előforduló 14C izotóp az anyagcsere révén beépül az állatok, növények
szervezetébe. Így például az őskori
csont- és elszenesedett famaradványokban a fokozatosan, pontosan
meghatározott sebességgel csökkenő
radioaktív bomlás – melynek felezési ideje 5736 év – megfelelő eszközökkel mérhető. Már az új módszer
hőskorában, az 1960-as években is
élesen vetődött fel a kérdés, hogy
mikor is kezdődtek az európai őstörténet egyes korszakai. A radiokarbon mérések például a hagyományos
régészeti módszerekkel a Kr. e. 3000
körül keltezett késő újkőkori leletekből rendre mitegy kétezer évvel korábbi értékeket mutattak.
A magyarországi bronzkor kezdete pedig az addigi feltételezett
Kr. e. 1900-al szemben az ezredfordulóra Kr. e. 2800-2700 körülinek tűnt a mérési eredmények
alapján. A rövidebb hagyományos
és a hosszabb radiokarbon időrend
hívei között évtizedekig dúló viták,
annak következményei a mai napig
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nem jutottak nyugvópontra, s ezek a
bizonytalanságok sajnos laikus téveszméknek is hamar táptalajt adtak.
Debreceni lehetőség

A folyamatosan finomodó radikarbon
vizsgálati eljárásoknak köszönhetően
ma már világszerte a megbízható
AMS (Accelerator Mass Spectrometry
– gyorsítós tömegspektrométer) laborokban mérik az őskori leletekben található 14-es szénizotópok sugárzási
szintjét. A magyar kutatások óriási lehetősége, hogy 2011 nyarán Debrecenben üzembe helyeztek az Isotoptech
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Zrt-nél is egy műszert, amelyet kifejezetten a környezeti 14C-es mérésekre
specializáltak (az általa mérhető kor
50 000 év). A pontosabb adatoknak
köszönhetően ma már látható, hogy
például a magyaroszági, a rézkor végét jelző új AMS radiokarbon adatok
többségükben 2600 cal BC (Krisztus
születése előtti kalibrált érték) körül
záródnak, ami egyben kijelöli a korai
bronzkor kezdetének időpontját is.
Ezzel teljesen összhangban van az,
hogy a Kapos mentén DombóvárTesco lelőhelyen a kora bronzkor
elején a dunántúli belső területeket

A MICADAS típusú gyorsítós tömegspektrométer

elfoglaló Somogyvár-Vinkovci kultúra településén az AMS radiokarbon
adatok szerint 2570-2470 cal BC körül
folyt az élet. A modern laboratóriumi
eredmények és az ásatási megfigyelések jól alátámasztják a DunaföldvárKálvária bronzkori rétegsora alapján
már az 1980-as évek végén felvetett,
de csak a legutóbbi időkben általánosan elfogadott véleményt is, hogy a
Kárpát-medencében a SomogyvárVinkovci és a Makó-Kosihy-Čaka
kultúrák, valamint a Proto-Nagyrév
népesség élete közel egykorú, területeik kiegészítik egymást. Ezt a három, inkább Kárpát-medencei jelentőségű kultúrát jól kiegészíti a területükbe a Duna mentén Budapest térségéig beékelődő, a radiokarbon adatok
alapján Kr. e. 2500-2200/2100 között
letelepedő, az egész európai őstörténet
szempontjából meghatározó fontosságú Harangedényes kultúra lelőhelyeinek sora.

hogy a magyarországi kora bronzkor időszakán belül indokolt-e továbbra is a korszak hármas, alperiódusokkal együtt féltucatnyi,
ráadásul többször átértelmezett tartalmú fázisra való belső felosztása.
Az valóban segíti, vagy ma már inkább gátolja az egyre inkább európai
méretű összefüggésekben gondolkodó hazai kutatás eredményeinek
nemzetközi beépülését? A közelmúltban például szlovén kutatók a
radiokarbon adatok elemzése során
arra hívták fel a figyelmet, hogy
úgy tűnik, mintha a magyarországi

kora bronzkor nem is az elején, hanem csak a 2. fázisában kezdődne.
Az anomália hátterében alapvetően
a magyarországi kora bronzkor akkor éppen túl koraira, Kr. e. 2800
körülre keltezett kezdete, és az új,
finomabb AMS radiokarbon eredmények közötti ellentmondás állt.
A hazai kutatás egy része az ellenmondás feloldására két lehetséges
megoldást vetett fel. Az egymást
átfedő kalibrációs görbék alapján
valószínűbbnek tartva a késő rézkori és a kora bronzkori kultúrák
hosszabb ideig párhuzamosan tartó

A Dunántúl déli felét a Kárpát-medencei kora bronzkor 1. időszakban elfoglaló SomogyvárVinkovci kultúra keltezhető áldozati gödrének leletei, a radiocarbon adatok alapján a
Kr. e. 26. századra, a Kárpát-medencei kora bronzkor 1. felére keltezhető

Az ellentmondások feloldása

A legújabb kutatási eredmények következetesen arra mutatnak, hogy a
magyarországi kora bronzkor az új
AMS radiokarbon adatok alapján
ma már elég stabilan keltezhető
Kr. e. 2600-1900 közé. A korszakbeosztás kialakításakor, az 1950-es
évek végének ismeretei alapján még
egymás utáninak gondolt régészeti
műveltségekről mára kiderült, hogy
azok nem egy esetben valójában területileg egymást kiegészítő, többékevésbé egykorú kultúrák. Ezért
óhatatlanul is felmerül a kérdés,
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életét, azt sem tartotta kizártnak,
hogy egyszerűen csak nem sikerült
megfelelően szétválasztani a radiokarbon adatokat. Ez utóbbi felvetés
miatt különösen fontos, hogy a Kárpátok keleti előteréből való rézkori
mintáknál a 3300-3100 cal BC és
2880-2580 cal BC közötti értékek
feltűnő sűrűsödését, úgynevezett
platót figyeltek meg. A több korszakban is megfigyelhető platók azt
jelentik, hogy bizonyos időszakokban valamiért a mért 14C értékek a
tényleges kortól függetlenül nagyjából egybeesnek, nem a valós állapotot tükrözik. Így a 2880-2580 cal BC
közötti plató keltezése és a Kárpátmedencében az átmeneti időszakhoz sorolt adatok egybeesése ma
már inkább azok véleményét erősíti,
akik szerint a Kárpát-medencében a
késő rézkor – kora bronzkori radiokarbon adatok szélesebb átfedése csak méréstechnikai jelenség volt,
amely nem tükrözött valós történelmi folyamatot. Ezt támasztja alá az
is, hogy mindeddig a lelőhelyeinken sem sikerült megfigyelni és elkülöníteni a feltételezett átmeneti
időszakhoz tartozó kevert, késő rézkor–kora bronzkori leletanyagot.
Két korszak határán

A korábban egymást követőnek gondolt kultúráknak az időrendi átértékelése, az újabb adatok alapján kirajzolódó történelmi folyamatok
azonban nem kapcsolhatók össze a
korábban az általános társadalmi fejlődéselmélet fokai alapján (kezdet,
virágzó, hanyatló) kidolgozott, a
magyarországi kora bronzkort három részre osztó kronológiai rendszerrel sem. A Kárpát-medencéből
összegyűjtött és grafikonon ábrázolt
radiokarbon értékek alapján jól látható, hogy az egyes régészeti kultúrák
élettartamára utaló adatasorokban
csak egy időszakban van nagyobb törés. Így az újabb kutatási eredmények
és a szaporodó AMS radiokarbon adatok egyaránt arra mutatnak, hogy a
Kárpát-medencén belül a kora
bronzkor sokkal inkább két jól elkülöníthető időszakra osztható, amelyek között a határ nem éles, regionális szinten az új és a régi kultúrák hosszabb-rövidebb ideig
tartó párhuzamos élete figyelhető
meg. Ezért a magyarországi kora
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A Mészbetétes edények népe kultúrájának belső időrendje a régészeti megfigyelések alapján

bronzkor korábbi mesterséges hármas
felosztása helyett inkább a történelmi folyamatokhoz jobban igazodó
két periódusú felosztást indokolják. A korabeli németországi temetők és a Mészbetétes edények
kultúrájának a Bonyád-Biogáz lelőhelyen feltárt BBQ242. sírjának
AMS radiokarbon adatai egyaránt
arra mutatnak, hogy a két periódus közötti határ Kr. e. 2150 körül
húzódott.
Az újraértékelt radiokarbon és régészeti adatokra alapozott újabb
vélemények szerint területünkön
a kora bronzkori népek több,
mint félévezreddel korábban megjelentek, s a korábban feltételezett három évszázaddal szemben
legalább 600-700 évig tartott ez a
fejlődési folyamat. A középső
bronzkor kezdete is eltolódott, már
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akkor, Kr. e. 1900 körül elkezdődött,
amikor nem is olyan régen még csak
az első bronzeszközök megjelenését
feltételezték. A két periódusra osztott Kárpát-medencei kora bronzkor 1. időszakában a terültünket a
2600/2500 cal BC után elfoglaló
Makó-Kosihy- Čaka-, SomogyvárVinkovci-, Proto-Nagyrév-, Harangedényes kultúrák népessége lakta
nagyjából Kr. e. 2150-ig. Az új
radiokarbon adatokra alapozott időrendi beosztás és elnevezés szerint a
Kárpát-medencei kora bronzkor
2. pedig a Nagyrév, Korai-Maros,
Nyírség, Hatvan, kultúrák és a késő
zsinegdíszes hatásokra a Dunántúlon kialakuló Mészbetétes edények elterjedésének korai (Bonyhád I-III. fázis) időszakát érinti, s
valamikor Kr. e. 1900 körül zárult.
Szabó Géza

MINDSZENTY JÓZSEF EMLÉKEI

TÖRTÉNELMIVÉ LETT
GYŰRŰCSERE
Mindszenty József hercegprímás neve egybeforrott az 56-os forradalommal. Két kevésbé ismert emlék fűződik a nevéhez, az elsőt
Krénusz József, amerikai magyar emigráns osztotta meg, a másikra
egy dél-afrikai forgatás nyomán bukkant cikkünk szerzője. Az írással Ifi Gézára, a 2018. július 8-án elhunyt balatonfenyvesi plébánosra, a hercegprímás afrikai útjának tanújára is emlékezünk.

M

indszenty József hercegprímás számomra mindig példakép marad: azon kevesek
egyike volt, aki szembe mert szállni a
kommunizmussal. Jól emlékszem e
vészterhes időre, vasárnaponként a
templomban olvasták fel levelét,
amelynek tartalma egy óriásra, egy
megingathatatlan egyházfőre vallott.
Amikor a Fordham Egyetemen
megkezdtem tanulmányaimat, az
egyetem elnöke, Father McGinley fogadott és üdvözölt minket. Felhívta
figyelmünket a kötelességeinkre, de
az ösztöndíjat is említette, mint ösztönző erőt. Ezt követően odavezetett
az íróasztalához, amelyen egy kódex
méretű vendégkönyv hevert, s fellapozott egy oldalt, amelyen a mártírsorsú
bíboros neve szerepelt. Mindszenty
1947-ben az ottawai Nemzetközi Mária Kongresszuson vett részt, július
6-án látogatott az egyetemre,
Zsámboky Pál, – IV. Károly udvari
papja, Habsburg Ottó nevelője, – s titkára, Zakar András kísérték el. Neveik szintén szerepelnek az említett oldalon. Nem tudtam szóhoz jutni a látványtól, amit az egyházfejedelem útmutatójának tekintettem új életemhez.
Találkozások

Egyik hazatérésem alkalmával személyesen is találkozhattam Mindszenty Józseffel. 1960-ban, egy meleg nyári napon akadt dolgom a budapesti amerikai nagykövetségen,

Mindszenty gyűrűje (RÉSZLET A CIKKBEN SZEREPLŐ FIMBŐL)

ahol elbeszélgettem az attaséval.
Nem volt nagy a forgalom, így a
diplomatával egy jeges whisky mellett vitattuk meg a politikát. Kérdezte, hogy mikor utazom tovább, s
mivel késő este ment a vonatom, felajánlotta, hogy helyezzem magam
kényelembe a könyvtárban. Amikor
beléptem a terembe, észrevettem az
egyik sarokban álló imazsámolyra
térdepelve imádkozó hercegprímást.
Aurája megérintett. Amikor felnézett, kértem, hogy megcsókolhassam
a gyűrűjét, s áldjon meg. Mintegy öt
percig beszélgettünk, elmondtam ki
Élet

vagyok, s érdeklődéssel hallgatott.
Amikor elköszöntünk, már nem
volt kedvem olvasni, inkább kinéztem az állítólag golyóálló, Szabadság
térre nyíló ablakon. Szomorú, hogy
ugyanez a látvány, mint egyetlen
külvilági kapcsolat tárult a főpap elé
is másfél évtizeden keresztül. Nem
volt nagy mozgástere, néha a nagykövetség kis kertjében sétálhatott
magányosan.
Amerikában egyszer vettem részt miséjén, a New Brunswick-i Szent László
templom újraszentelésére 1973-ban érkezett a városba. A miséjére tízezrek
és
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Denis Hurley érsek (RÉSZLET A FIMBŐL)

mentek el, köztük én is. Meghatóak
voltak szavai, az egybegyűlteknek e
szertartás örök emléket adott. A templom melletti tér a Mindszenty nevet
viseli, s a bíboros bronzszobra emlékeztet a jeles eseményre.
A hercegprímás emléke
Afrikában

„Egy világot rejt az ország” jellemzik gyakran a Dél-Afrikai Köztársaság polgárai hazájukat, utalva a
táj és a társadalom sokszínűségére.
Ezt a véleményt általában az országba látogató külhoniaknak is
vallják. Másoknak e földről a labdarúgó világbajnokság, az idősebbeknek pedig az apartheid jut eszébe. Pedig az országot Afrika leggazdagabb államaként tartják számon a világban, amely ezernyi napi
gonddal küzd, s polgárai megtapasztalhatják, hogy a demokrácia
megléte nem biztosítja automatikusan mindenki számára a jólétet.
2001-ben egy magyar televíziós
stábbal KwaZulu-Natal tartomány
fővárosában, Afrika legnagyobb kikötőjében Durbanben forgattunk.
A hét mozgalmasan telt: filmeztünk
a Hluhluwe-Umfolozi Nemzeti
Parkban, megismerkedtünk az egykor szebb napokat látott zulu falvak
színes, turistacsalogató életével, s bepillanthattunk a magyar emigráció
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hétköznapjaiba is. A fárasztó hét vé- egyfajta békemissziót is be kell tölgét a pihenésnek szenteltük. Vasárnap tenie. Mielőtt elköszöntünk az érlévén a durbani katedrálist kerestük sek úrtól, megjegyezte, hogy nafel. A templom valóságos kis sziget a gyon szereti a magyarokat. Szavait
metropolis indiai negyedében, s nem csupán udvarias gesztusnak tekinmessze áll a déli félteke legnagyobb tettük, de ő folytatta mondatát, s
mecsetjétől. A mise előtt betértünk a Mindszenty József hercegprímássekrestyébe, kérve az illetékes enge- hoz fűződő barátságáról is említést
délyét a forgatáshoz. Egy magas szi- tett. Elmesélte: az ujján látható
kár idős atya fogadott, s kedvesen gyűrű a hercegprímásé volt. A telemegengedte, hogy a kamera számára víziósok tamáskodó mosolyára leideális kórusról kövessük az istentisz- húzta ujjáról a gyűrűt, s megnézteletet. A mise kezdetére a templom hettük a belevésett írást, amely biszínültig megtelt. A szertartás han- zonyította eredetét: Card. Josephus
gulata erősen elütött a barokk egy- Mindszenty. Ekkor újra kivettük
házban megszokottól. A tradicionális tartójából a kamerát, s kértük,
dallamokat a hívők széles gesztusok- hogy ossza meg a nézőkkel a gyűrű
kal adták elő, s a szinte táncoló tömeg történetét:
„Amikor Mindszenty bíboros
azt sejtette, hogy Durbanben a helyi
kultikus gyökerek szelídültek a ke- Durbanben meglátogatta az itt élő
reszténységbe. A misét a sekrestyében magyar közösséget, észrevettem,
minket fogadó kedves idős úr mond- hogy azt a gyűrűt hordja, amit a
ta bíborosi öltözetben, s ekkor tudtuk II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápától
meg, hogy vendéglátónk Denis kapott, noha nem volt ott a zsinaton.
Hurley érsek volt. A 85 éves főpap a Láttam, hogy a gyűrűt még nem igalakosság körében nagy tiszteletnek zíttatta az ujjára, ezt ugyanis minden
örvendett, a fehér hívek nagy tudá- püspöknek magának kellett elvégezsáért, közvetlen személyiségéért ked- tetnie. Kérdeztem az okát, mire ő az
velték, a fekete lakosság pedig mint időhiányra hivatkozott. Felajánlotaz apartheid egyik legmarkánsabb el- tam, hogy próbálja fel az enyémet, s
kiderült, hogy mindkettőnknek a
lenfelére tekintett fel rá.
A mise végeztével ismét betér- másik gyűrűmérete az ideális, így csetünk a sekrestyébe, hogy köszöne- réltünk. Azóta is büszkén viselem a
tet mondjunk a szertartás nem bátor, szent embernek az ajándékát.”
mindennapi élményéért. VI. Pál pápa fogadja Mintszenty Józsefet 1971. szeptemAz érsek szívesen válaszolt
ber 28-án a Vatikánban (MTI/UPI)
kérdéseinkre, s jó vendéglátóként személyesen mutatta meg a templomot.
Útközben magyarázott,
beszélt a hitéletről, elmondta, hogy a II. vatikáni zsinat változásai nyomán
zulu és angol nyelven misézik. Említette szerteágazó
munkáját, a hitoktatás nehézségeit és az egyre erősödő szociális gondokat.
Büszkén mesélte, hogy 13
éve működik beteggondozási alapítványuk, amelynek munkájába bevonják a
rászorulók családtagjait is,
ezen kezdeményezéssel a
nehézsorsú lakosság életkörülményein kívánnak javítani. Véleménye szerint a katolikus egyháznak, az egyszerű
plébániáktól a főpapokig a
forrongó társadalomban
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hogy szó szerint fordítsa a következőket: „A két diktatúra olyan, mint mikor az eben gubát cserélnek.”

Nyelv és Élet

Főmagasságos úr

Mindszenty bejegyzése a New York-i Fordham
egyetemen, s újságfotó Krénusz József
gyűjteményéből

Ify Géza balatonfenyvesi plébános
1973 novemberében, Mindszenty József látogatása idején Dél-Afrikában a
Caritas munkáját segítette. A főpásztor látogatására így emlékezett:
„A hercegprímást az országba a délafrikai katolikus püspöki konferencia
hívta meg. Johannesburg repülőterére
érkezett, s az ország vezetői, mint a
kommunizmus nagy ellenfelét szívélyesen fogadták. Vorster miniszterelnök szinte futott a főpap elé, s Mindszenty körútját is megkülönböztetett
figyelem kísérte. Az országban élő
magyarok is nagy ovációval várták,
magyar zászlók lobogtak, magyar
népviseletbe öltözött leányok köszöntötték a jeles vendéget. A repülőtéri
rögtönzött sajtótájékoztatón megmutatkozott a nagy magyar egyházpolitikus humora is. Egyik újságíró feltette
a kérdést, mi a különbség a barna és a
vörös diktatúra között. Mindszenty elgondolkozott, s noha az amerikai követségen töltött évek alatt kiválóan
megtanult angolul, mégis Harangozó
Ferenchez, egykori zalaegerszegi
káplánjához, munkatársához fordult,

A bíboros látogatásainak megvolt a
kötött rendje: két misét celebrált, az
egyiket angolul, a másikat pedig
magyar nyelven. Ezután fogadta az
ott élő magyarokat. Az emigráció
természetesen igen heterogén volt,
egyesek a háború után, mások 1956ban telepedtek le az országban.
Noha a főpap már túl volt nyolcvanadik évén, mégis nagy türelemmel,
fáradtságot nem ismerve beszélgetett honfitársaival. Meghallgatta bújukat, bánatukat, ha tudott tanácsokat adott, s természetesen gyóntatott
is. Nagy tiszteletnek örvendett, emlékszem egyik magyar híve „Főmagasságos Uramnak” szólította.
A durbani látogatás különösen becses volt számára. Egyrészt Hurley
bíborossal jó barátságban volt – ezt
mutatja a gyűrűcsere is – másrészt a
vendéglátó különleges meglepetést is
tartogatott számára. A javarészt zulu hívekből álló székesegyházi énekkar megtanulta a magyar himnuszt,
s ezzel kedveskedett a mártír főpapnak. Három évvel később egyetemista koromban egy szemeszternyi
időt újból Dél-Afrikában töltöttem,
s Durbanben felkerestem a kedves
vendéglátót. Elbeszélgettünk, s újból
megköszöntem a nemes gesztust.”
A Dél-Afrikában forgatott filmet
több televízió is műsorára tűzte, s sikere nyomán a következő évben ismét a sokszínű országban forgathattunk. Durbanban laktunk, s a vasárnapot ismét a katedrálisban kezdtük.
Mise után felkerestük Hurley érseket, s átadtuk neki az előző évben
forgatott film kazettáját, vendéglátónk meleg szavakkal köszönte meg
ajándékunkat.
2004-ben értesültünk a bíboros
haláláról. Denis Hurley a XX. század második felének legjelentősebb
dél-afrikai egyházi vezetője volt.
2004. február 28-án temették el a
durbani katedrális Miasszonyunk
kápolnájában. Ujján Mindszenty
gyűrűje van, mint ahogy az utolsó
hercegprímást Hurley gyűrűjével
helyezték 1991-ben Esztergomban
örök nyugalomra.
Csermák Zoltán
Élet

Szerkeszti:
Grétsy László
Olvasat – olvasás
Annak idején nyelvtörténeti tanulmányaim során találkoztam az olvasat
szóval, nevezetesen: a szegedi egyetem hajdani nevezetes professzorának
olvasatában – vagyis egy feltevés szerinti olvasásmódban – kellett ismerni a
Halotti beszéd és Könyörgés szövegét.
Ezért azután meglepett, amikor
vagy két három évtizeddel később
irodalomkritikai munkákban találkoztam a szóval: „A költemény az
én olvasatomban egészen mást jelent.” Gondoltam, az irodalmárra a
nyelvtörténeti stúdiumokból ragadt
a szóhasználat. Arra is csodálkozva
figyeltem föl, amikor a rendszerváltozás utáni országgyűlés kapcsán „
A Parlamentben csak második olvasatban fogadták el a képviselők” fajtájú szövegmondatokkal találkoztam. Vagyis az olvasat használata
tovább terjedt.
Az 1945 előtti időkben a magyar országgyűlésben szintén nemegyszer
megesett, hogy valamely törvényt
másodszor is be kellett terjeszteni.
Ilyenkor a törvényt „második olvasásban” fogadták vagy nem fogadták el.
Akkoriban gyorsírással rögzítették a
tisztelt házban elhangzottakat. Ezt
megkönnyítendő 1933-ban Nemes
Zoltán összeállította „A magyar
parlamenti nyelv leggyakoribb szavai” t, ebben csak az olvasás szerepel.
Az immár bő fél évszázados mű, A
magyar nyelv értelmező szótára viszont az olvasat jelentésének csupán
valamely írás feltételezett fölolvasási
módját említi, az ’értelmezés’ jelentést nem. A fiatalabb, 2003-ban
megjelentetett Magyar értelmező
kéziszótár már mindezeket a jelentéseket közli. A olvasat a sajtó, a tudományok nyelvezetében gyakoribb
lett, az olvasás a korábbi használati
rétegben viszont ritkább.
Hasonló szópárok évszázadok óta
vannak nyelvünkben: ajánlás – ajánlat, idézés – idézet stb. Az olvasattól
sem kell ódzkodnunk.
Büky László
és
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BESZÉLGETÉS ALMÁR IVÁNNAL

ÚJ UTAKON A SETI
Almár Iván személyében először van magyar tiszteleti tagja a Nemzetközi Asztronautikai
Akadémiának (IAA). Az elismerést igazoló oklevelet szeptember végén vette át Brémában az IAA
kongresszusán. A neves magyar szakember csillagász-űrkutatóként és SETI-kutatóként ismert
világszerte. 1953-tól szerzője lapunknak és tagja a Tudományos Tanácsadó Testületnek. Az elismerés kapcsán a tiszteleti tagság és az IAA mellett főleg arról beszélgettünk, hol tart ma a SETI azokon a területeken, melyek kutatásában maga is részt vesz.
– Mit érdemes tudnunk a Nemzetközi
Asztronautikai Akadémiáról?
– Az IAA-t 1960-ban Kármán Tódor
alapította és ő volt az első elnöke. Érdekességként megjegyzem, hogy egy
gimnáziumba jártunk, igaz nem
egyidőben. Arról a Trefort utcai mintagimnáziumról van szó, amit az ő
édesapja, Kármán Mór, a neves pedagógus és író hozott létre. Az IAA célja,
hogy összefogja az asztronautika vezető személyiségeit. Jelenleg körülbelül
ezer tagja van a világ minden részéről.
Az asztronautikát nagyon tágan értelmezik, de a hangsúly kezdettől fogva
az űrkutatás nagyívű, stratégiai elképzelésein volt. Az Akadémiának négy
szekciója van: az alaptudományok, a
mérnöki tudományok, az orvosi szekció és az egyéb, amelyben a társadalomtudományok mellett a jog, sőt a
művészetek is helyet kapnak.
A mérnöki szekciónak most lett levelező tagja Solymosi János, aki a
BHE Bonn-Hungary űrtechnológiai
vezetője és a Magyar Asztronautikai
Társaság (MANT) idén leköszönt elnöke. Régebben mindig volt és jelenleg is van néhány magyar tagja az
Akadémiának, eddig összesen mintegy tucatnyian képviselték hazánkat.
– Minek köszönhető az, hogy tiszteleti tagnak választották önt?
– Én csak azt tudom felsorolni, hogy
mik voltak azok a területek, ahol az
IAA-t segítettem. Időrendben a
SETI volt az első. Először azonban az
űrkutatás kapcsán kezdtem járni a
kongresszusokra, de keveset adtam
elő, mert ennek a területnek van saját
nemzetközi szervezete, a COSPAR
és ott számoltunk be az eredményeinkről. Az IAA-ban a MANT-ot, illetve jogelődjét az MTESZ Központi
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Almár Iván köszönőbeszéde az IAA kongresszusán (SOLYMOSI MÁTÉ FOTÓI)

Asztronautikai Szakosztályát képviseltem. 1962 óta jártam a kongresszusokra, de csak a 70-es évek közepén
kezdtem a SETI iránt érdeklődni.
Ott fedeztem fel először olyan témákat, amelyeket elő tudtam adni mint
önálló kutatást. Hangsúlyoznám,
hogy ezt szinte hobbiból csináltam,
nem volt kapcsolata azzal a tudományos munkával, amit az MTA Konkoly
Csillagvizsgálóban végeztem. A SETIvel kapcsolatos előadásaim jelentős
visszhangra leltek, aminek egyik hatása az lett, hogy 1984-ben a SETIbizottság társelnöke lettem.
A másik témát szerintem az IAA
sokkal fontosabbnak tartotta saját
szempontjából. Ez a soknyelvű űrszótár elkészítése, ez is valamikor a 80-as
években kezdődött. A cél az volt,
hogy kiadjanak egy szótárt, ami a teljes űrtevékenység (kutatás, technika,
orvosi, jogi területek stb.) speciális
szakszavait tartalmazza minél több
nyelven. Ebben én először a magyar
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fordítást készíttettem el a MANT-ban,
önkéntesek segítségével. Az IAA-n belül külön terminológiai bizottság alakult, aminek vezetője és az egész szótár szerkesztője voltam. Most már
több mint 20 nyelvnél tartanak, és
megtalálható az interneten is.
Még egy téma volt, amibe belevágtam. 1989-ben tartottam egy előadást
az IAA egyik szimpóziumán az égitestek környezetvédelméről. Arról
szólt, hogy az emberi beavatkozások
ellen nem csak az élő, hanem az élettelen természet védelmére is szükség
lenne. Ezt korábban senki nem tette
szóvá, én voltam az első. Elég nagy
irodalma keletkezett a témának.
– Mit jelent önnek az, hogy az IAA
tiszteleti tagja lett?
– Eddigi legnagyobb elismerésem,
mert egy nemzetközi szakmai testülettől kaptam és egy egész életműre
adták. Tudomásom szerint nemcsak
első magyarként vagyok az IAA tiszteleti tagja, hanem a SETI-közösségből

Az elismerést igazoló oklevél

sem volt még erre példa. A korábbi
tiszteleti tagok főleg híres űrhajósok
voltak Gagarintól és Glenntől Armstrongig és Tyereskováig (aki ma is él).
– Az utóbbi hónapokban SETItémában, pontosabban a Rio-skála
2.0-ás változatával kapcsolatban
merült fel gyakrabban az ön neve.
– A Rio-skálát 2000-ben Jill Tarterrel
együtt alkottuk meg. Az én ötletem
volt, de Jill adta elő a Rio de Janeiroban
rendezett asztronautikai kongresszuson ezért lett Rio-skála. Kezdettől
fogva egy egyszerű, könnyen érthető
segédeszköznek szántuk, mondjuk a
Richter-skála mintájára. Arra szolgált, hogy ha valaki jelentkezik, hogy
szerinte egy jelenség egy idegen civilizáció jele vagy nyoma, akkor egyetlen
számmal kifejezhető legyen, hogy
mennyire fontos bejelentésről van szó.
Ha úgy ítéljük meg, hogy nem megbízható a következtetés, vagy nem ismétlődik a jel vagy nem tudjuk ellenőrizni stb., akkor alacsony számot kap,
0–1 környékén. Ez persze feljebb mehet, ha újabb bizonyítékok kerülnek
elő. De ha kiderül, hogy blöff, vagy
természeti jelenséggel magyarázható,
esetleg saját civilizációnk terméke akkor lemegy nullára. És arra kérjük a
médiát, hogy ennek alapján ismertesse
az ügyet a nagyközönséggel. Erre volt
a skála kitalálva.
– A „bejelentés fontosságát” hogyan
kell érteni?
– Nehéz ezt megfogalmazni másként,
mint jelentőség, fontosság. Benne van
az, hogy a tudomány szempontjából,
az emberiség szempontjából mennyire
fontos. Ha a közelben található, az

sokkal fontosabb, mint ha többmillió
fényévre, de az is benne van, hogy
mennyire biztos, hogy nem természeti
jelenségről van szó. 18 évig békén
hagyták a skálát, sok helyen ismertették, néhány esetben alkalmazták is.
Annak idején az első cikkben is leírtuk, hogy ez nem végleges, ha javítani
lehet, akkor javítsuk. Az eredeti verzió
azért kicsit finomodott, csináltam belőle 1.1-es, 1.2-es változatot, ezek is
megjelentek. De ami nagyon lényeges:
az IAA SETI bizottsága elfogadta.
– Kik döntötték el, hogy mekkora
ez a szám? Voltak események, amelyekre alkalmazták?
– Annak az albizottságnak, aminek
ezzel kellett foglalkoznia, nem kisebb
ember, mint Paul Davies volt az elnöke, én is tagja voltam. Aztán Paul
Davies lemondott és az egész
parkolópályára került. Azok használták, akik egy-egy jelenségről felvetették, hogy mesterséges eredetű lehet.
– Hogyan jelent meg az új verzió?
– Megjelent egy főleg amerikaiakból
álló kis csapat, benne ismert és kevéssé ismert kollégákkal. Azt mondták,
az első verzió megjelenése óta sok
minden megváltozott, nagyon sokat
fejlődött például az informatika, a
technika, ezért van szükség az újra.
Ez nem mondott ellent az eredeti elképzeléseknek.
A Rio 2.0 tervezetét első szerzőként
D. Forgan skót professzor jegyezte, de
az amerikaiakon kívül részt vettünk a
munkában még ketten Európából is.
A tervezet többszörös iterációval eljutott egy olyan változatig, ami ugyan
nem tetszett mindenkinek, nekem
se nagyon, de valahogy mégiscsak
konszenzus alakult ki. A legnagyobb
problémája az, hogy elbonyolították.

Engem ez zavar a legjobban. De a cikk
megszületett és megjelent az International Journal of Astrobiology-ban,
nagyon sokan olvasták és átvették.
Fent van a neten is, bárki számára elérhető. Benne van az is, hogy ezt mi dolgoztuk ki, és ugyanazzal a céllal készült, mint a Rio-1. Az új változat
megvitatására a napokban került sor a
SETI Bizottság brémai ülésén. Én nem
akarom túlbecsülni a Rio-skála jelentőségét, sokkal fontosabb dolgok is
vannak a SETI-ben pillanatnyilag, de
ez most fölpörgött. A Rio-skála 2000ben újszerű megoldás volt, nagy örömmel fogadták sokan. Mintegy tíz esetben használták is. Persze igazuk van a
kritikusoknak abban, hogy ma már
sok mindent másképp látunk, mint
2000-ben.
– Mi az, ami nagyon megváltozott
2000 óta?
– Maga a SETI is nagyon megváltozott. Kicsit korábbról indulnék, mert
jövőre lesz 60 éve, hogy megjelent a
nevezetes Cocconi-Morrison féle cikk a
Nature-ben. Arról szólt, hogy akkori
modern rádiótávcsövekkel már észlelni
lehetne jeleket a közeli csillagoknál, ha
olyan intenzitással bocsátják ki, mint
ahogy mi ki tudunk bocsátani rádiójeleket. Majdnem egyidejűleg valaki felvetette az optikai észlelési módszert is, de
ez sokadrendű lehetőség maradt hosszú
ideig. Amikor SETI-ről volt szó, azt
mondták, hogy közeli, Naphoz hasonló
csillagokat figyeljünk. Ilyen volt a
Tau Ceti és az Epszilon Eridani. Nem
tudtuk, hogy vannak-e egyáltalán
bolygóik, de kerestük őket. Ma több
mint háromezer exobolygót ismerünk
már, és százával olyan bolygórendszereket, amelyek nagyon eltérnek a
miénktől. A legérdekesebbek vörös

A SETI által használt rádiótávcső

Élet

és

Tudomány



20 1 8 /42



1325

törpecsillagok körül találhatók, amelyek egyáltalán nem hasonlítanak a
Napra. Vannak olyan bolygók, amelyek a Föld ikertestvérei lehetnének, de
egész másfajta bolygórendszerben
vannak. Ez az egyik nagy különbség.
A másik hogy azokkal a módszerekkel, amelyekkel ezeket a rendszereket
felfedezték, meg lehet vizsgálni az
exobolygók légkörét, az pedig utalhat
arra, hogy van-e rajtuk élet, sőt arra is,
hogy van-e technológia.
Korábban a SETI-től teljesen különböző területnek tekintettek azt, hogy a
Naprendszer kutatásában a helyszínen
keresik az életet. Ezt nevezték
asztrobiológiának. A távoli csillagok
bolygóit nem lehetett megnézni, az maradt a SETI-é. De ma elterjedt az a felfogás, hogy a SETI az asztrobiológia egy
lehetséges ága. Sok módszerük is konvergál, sok szempontból összeolvad a
kettő. Azzal együtt, hogy természetesen
mást keres az asztrobiológia és mást a
SETI. Nem maradt abba a rádiócsillagászati megfigyelés, de már arról is
beszélünk, hogy más hullámhossztartományokban is keressünk olyan
jelenségeket, amelyek természetes
úton nem magyarázhatók és persze
nem mi magunk hoztuk létre. Fontos különbség az is, hogy az
asztrobiológia kap állami támogatást
a NASA-n keresztül és szeretnénk, ha
a SETI azonos elbírálás alá kerülne.
A szeptember végén tartott NASA
workshopnak ez is témája volt.
A már említett optikai kutatásokban a
felvillanások keresése is nagyon elterjedőben van, Vannak, akik szerint itt a
Naprendszerben is kellene keresni egykori civilizációk nyomait. Az egyik akadály ott van, hogy a nem szakemberek
annyira könnyen rámondják, hogy a
Marson egy emberi arc van, hogy a
szakemberek nem nagyon mernek ezzel
foglalkozni, de azért újra meg újra felmerül. A Naprendszerben az égitestek
felülete óriási, különösen, ha a kisbolygók felületét is beleszámítjuk. Ennek
csak egy apró töredékét ismerjük még.
Ami pedig a közvéleményt és a
közhiedelmet illeti, nagyon meg
van fertőzve a társadalom azzal,
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Solymosi János (balra) és Almár Iván (jobbra)

hogy az ET-k itt vannak közöttünk.
A filmek, regények vagy dokumentumnak álcázott rémtörténetek tele vannak azzal, hogy elrabolták, megerőszakolták a szereplőt. Ezek rengeteget ártanak a SETI-nek. Engem is nagyon zavarnak és mindenkit a szakmában.
– Mivel foglalkozik most?
– Még 2008-ban tartottam egy előadást arról, hogy jól értelmezzük-e a
SETI-terminológiát. Ez cikkben is
megjelent. Erre alapozva egy pittsburghi professzor kezdeményezésére állítottunk össze egy nem hosszú terminológiai szótárt, definíciókkal együtt, sőt
kitértünk arra is, hogy mi az, amit nem
ajánlunk használni és mi az, amit igen.
Hatan vagyunk benne egy kanadai,
egy francia, három amerikai meg én.
Elég naivan, de arra gondoltunk, hogy
kvázi nemzetközi legyen, le lehessen
fordítani minden nyelvre. De már
erősen kételkedem, hogy ez sikerülni
fog. Sok, egyszerűnek tűnő kifejezés
van, ami alatt mást értenek a különböző nemzetek. Még úgy is, hogy
ugyanazt a nyelvet beszélik, gondolok itt az angolszász országokra. Pedig nem különböző civilizációkról
van szó. Mindenesetre a terminológiánkat bemutatták a NASA legutóbbi
workshopján is.
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– Definiálták a SETI-t is? Sokszor
emlegettük a beszélgetés folyamán,
gondolván, hogy elég ismert betűszó.
De az ismertsége ellenére mégis sok
félreértés van körülötte.
– A SETI a Search for Extraterrestrial
Intelligence rövidítése, ez valóban eléggé közismert. De gyakran keverik azzal, hogy idegen lényekkel kommunikálunk, ezért az egyik első feladat éppen ennek a definiálása volt a terminológiai szótárban. Abban állapodtunk
meg, hogy a SETI egy átfogó kifejezés,
olyan értelemben, hogy bármilyen eszközzel történik a keresés, ha a célja az,
hogy megtalálja egy földönkívüli technikai civilizációnak bármiféle jelét vagy
nyomát. A jel lehet rádiójel vagy más
nyom is. Ez nem kommunikáció, hanem keresés (S=keresés) az ET-t úgy kell
érteni, hogy nem földi, de nem kell okvetlenül a Földön kívülinek lennie, ha itt
találjuk valahol a bolygónkon. Az intelligenciával baj van. Ez nehezen definiálható, sőt mondhatnám, hogy reménytelen vállalkozás még itt a Földön is. Úgyhogy abban maradtunk, hogy ezt a szót
nem használjuk. De nem is intelligenciát
keresünk, hanem egy nem természetes
eredetű és nem földi civilizáció által létrehozott jelenséget vagy nyomot.
– Sokan felteszik a kérdést: tudomány-e a SETI?
– A SETI mint kutatás, tudomány.
Olyan dolgok után kutat, amelyeknek a létezése feltételezhető, nem
mond ellent a természet törvényeinek, a valóságnak, és nem kell okvetlenül feltételezni azt sem, hogy
létezik, az is eredmény, ha valahol
kimutatják, hogy egykor létezett.
Hogy mennyire fontos téma, az más
kérdés. Szerintem fontos, gondoljunk
csak a Fermi-paradoxonra. Az ebben
felvetett kérdésre – vagyis, hogy miért
nincsenek itt – nem olyan egyszerű
válaszolni, ha sokbilliónyi csillag van,
billiónyi bolygó és évmilliárdok állnak
rendelkezésre. Az, hogy csak a Naprendszer egyetlen bolygóján lenne élet,
nagyon ellentmondásosnak tűnik. Én
legalábbis nagyon valószínűtlennek
érzem azt, hogy egyedül vagyunk.
Trupka Zoltán

T É R K É P E K A M Ú LT B Ó L

MILYEN KŐZET VAN
A TALPAM ALATT?
A Gerecse hegység földtani megismerése az 1800-as évek elejéig nyúlik vissza. Rendszeres
kutatása már a Magyar Királyi Földtani Intézet megalapítása előtt, az 1850-es évek végén
elkezdődött és kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig tart. E kutatásnak az egyik
állomása Staff János, korabeli „cserediák” földtani térképe, amely az intézet 1906. évi
Évkönyvében jelent meg, a hozzá tartozó 50 oldalas, részletes leírással. Az egykori intézet
mai jogutóda, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat október elején mutatta be a Gerecse új földtani
térképét és annak majd’ 500 oldalas magyarázóját. A szolgálat honlapján található interaktív térkép
lehetőséget nyújt arra, hogy e hegységben sétálva bárki megnézhesse: milyen kőzet is van a talpa alatt.

A

Gerecséből származó első
földtani adatokat François
Sulpice Beudant, francia
mineralógus, geológus 1822-ben
napvilágot látott, magyarországi utazásának leírását tartalmazó könyvében találjuk. A háromkötetes Voyage
minéralogique et géologique en Hongrie
mellékleteként megjelent földtani
térkép háromféle képződményt: dolomitot, crinoideás mészkövet és
molasszt ábrázol e hegység területén.
A Magyar Királyi Földtani Intézet
1869-es megalapítása előtt hazánk
földtani felvételét a bécsi földtani
intézet irányította. Az 1850-es évek
végén Karl Peters térképezett a
Dunántúli-középhegység északkeleti részén, majd az 1860-as évek
elején Hantken Miksa, a Földtani
Intézet későbbi első igazgatója.
(Hantken 1865-ben megjelent, Az
uj-szőny-pesti Duna s az uj-szőnyfehérvár-budai vasút által körülvett
terűletnek főldtani térképét sorozatunk 2017. áprilisi részében, az Élet
és Tudomány 2017/15. számában
mutattuk be – a Szerk.)
A Gerecse hegység részletes földtani térképezése már a Magyar Királyi Földtani Intézet keretein belül,
az 1870-es években kezdődött el.
Innentől kezdve számos tanulmány foglalkozott a terület földtani felépítésével, ősmaradványaival,
szerkezetével. Több térkép is született a területről, illetve annak
egyes részeiről. Staff János, breslaui

Földtani szelvény a Gerecséből, Staff János 1906-os tanulmányából

(másnéven wrocławi) tanárjelölt
„cserediák” 1904-ben végzett részletes földtani térképezést a Gerecsében, amelyről a Földtani Intézet
1906-os Évkönyvében megjelenő
munkájában számolt be.

„Az 1904. év folyamán Frech professor úr szíves ajánlása folytán Lóczy professor úr felszólított, hogy a Balaton környékének vezetése alatt álló tudományos átkutatásában a Gerecsehegység
geologiai viszonyainak tanulmányozásával

A Tatabánya fölött húzódó Dachsteini Mészkő sziklafalban nyíló Szelim-lyuk
(A SZERZŐ FELVÉTELE)
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résztvegyek. Több heti budapesti tartózkodás után, a melyet a m. kir. Földtani
Intézet gyűjteményének és a magyar
nyelv tanulmányozására fordítottam,
Lóczy professor úr szíves meghívására
Taeger barátommal a Balaton környékére utaztunk, a hol Lóczy professor úr
szíves vezetése alatt több napos kiránduláson a Magyar Középhegység
stratigraphiai viszonyaiba lehetőség szerint betekintést nyertünk. Taeger úr a
Vértes, én pedig a Gerecsehegység tanulmányozását vállaltam magamra.”
Staff cikkéből nemcsak munkájának eredményei, hanem a korabeli
cserediák térképezésének nehézségei
is kiolvashatók: „Igaz ugyan, hogy
minden kisérlet nagy akadályokba ütközik. A geologus gyakran a napoknak
egész sorát veszíti mindenféle feltárások
hijján, a csapás és dűlés irányának állandó változása, a számtalan jelentéktelen
vetődés következtében, a kövületekben
való szegénység és a sűrű erdőség miatt, a
mely nagy területeket borít. A szolgálatot gyakran felmondó, a fotografiai sokszorosítási mód következtében kissé homályos és már meglehetősen el is avult
1:25 000 méretű térkép, valamint az
iránytű, mint tájékoztató eszközök a sűrű erdőben csak csekély értékűek s így
sok türelmet igényel, hogy az ember ily
körülmények között a térképre pontosabb adatokat bejegyezzen.
Csakis az 1904. év rendkívüli időjárásának (korai nyártól kezdve október közepéig
nem esett az eső) és a járásban való gyakorlatomnak köszönhetem, hogy a térképezést
ugyanezen év októberéig befejezhettem. A
tíznapos gerecsei tartózkodásom alatt a
Gerecséről és Piszniczéről gyüjtött gazdag
cephalopoda-anyag meghatározását megkönnyítette ugyan a dr. Princz által meghatározott csernyei faunának számos

Földtani szelvény a Gerecséből, a most megjelent kétnyelvű térképmagyarázóból
(FODOR LÁSZLÓ MUNKÁJA NYOMÁN)

gipszlenyomata, sajnos azonban, hogy
Frech és Lóczy professor urak szíves közbenjárása mellett sem sikerült a budapesti
egyetem őslénytani gyűjteményéből összehasonlításra példányokat kapnom…”
Staff e „nyári gyakorlatának”
eredményeként megszerkesztett
térképén 10 földtani képződményt
különített el és kétfajta, „Eoczén előtti” és „Oligoczén utáni” törést különböztetett meg.
A Gerecse további kutatása a XX.
században végig napirenden volt: a
földtani alapkutatásnak köszönhetően a rétegtani, őslénytani ismeretek
bővültek és már a század első felében
elkezdődött a hegység környezetében található nyersanyagok felderítése, először a bauxit-, majd később a
barnakőszén-kutatás. A hegység
részletes térképezése az 1980-as
években vetődött fel újra és az évtized
végétől kezdődtek el az intézet rendszeres földtani felvételei. A kisebbnagyobb megszakításokkal zajló, 28
évnyi kutatás eredményeit foglalja ös�sze a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat idén megjelent kötete, A Gerecse hegység földtana, amely az új,

1:50000 méretarányban megjelent
A Gerecse hegység földtani térképének
magyarázója is egyben. Ezen a térképen már 67 különböző képződmény található, valamint 17-féle
szerkezetföldtani jel segíti a hegység
felépítésének pontos megismerését.
Ez a térkép azonban már nemcsak
papír formában érhető el, hanem a
szolgálat térképszerverén online is tanulmányozható (https://map.mbfsz.
gov.hu/gerecse50/). Az interaktív térképen az egyes foltokra kattintva, rövid leírást találunk az adott képződményről. A térkép külön érdekessége,
hogy ha egy olyan eszközzel a kezünkben sétálunk a hegységben,
amely meg tudja jeleníteni e földtani
térképet, valamint képes a pozíciónk
pontos meghatározására, akkor megmutatja a térképen, hogy milyen kőzet
található közvetlenül a talpunk alatt.
Babinszki Edit
A Gerecse hegység 1906-ban megjelent térképe – a sorozat előző részeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható a https://map.
mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

A Gerecse fő tömegét alkotó Dachsteini Mészkő padjai a vértestolnai Pes-kő oldalában
(BUDAI TAMÁS FELVÉTELE)
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a hét kutatója

HARC A TUMOROK ELLEN
Az elmúlt húsz évben gyógyszerkutatással foglalkozott.
Az egyik nagy hazai gyógyszergyár kutatói közösségében
olyan gyógyszerjelölteket fedeztek fel, melyek elsősorban
a pszichiátriai megbetegedések kezelésére alkalmasak.
Jelenleg a legújabb onkológiai terápiás kutatásokban és
diagnosztikai fejlesztésekben vesz részt, hogy segítse a
daganatos megbetegedések elleni harcot. Erről és eddigi
munkásságáról is kérdeztem e heti lapszámunk interjúalanyát, Keserű György Miklóst.

– Mióta foglalkozik rákkutatással?
– Az onkológiai terület körülbelül
tíz éve vetődött fel először, amikor a
Floridiai Egyetem patológus kutatója, Peter Sayeski együttműködést javasolt a vérképzőszervi daganatos
megbetegedésekben szerepet játszó
egyik jelátviteli útvonal gátlására.
– Miként zajlott a közös munka?
– Közös kutatásaink során fedeztük
fel ezen útvonal egy onkogén mutációját hordozó fehérje első specifikus
gátlószerét. Ez a vegyület azóta a
JAK/STAT jelátviteli kutatások
meghatározó kelléke lett, amelyet
több szolgáltató cég jelenleg is forgalmaz. Ezt a kutatási programot a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával
folytatjuk tovább.
– Más országokban is folynak ezzel
párhuzamos kutatások?
– Az MTA Természettudományi
Kutatóközpont Gyógyszerkémiai
kutatócsoportjában új, szelektíven a
JAK fehérjéket gátló, valamint a jelátviteli rendszer STAT részét célzó
megközelítésekkel is foglalkozunk.
Utóbbi területen a kutatások az osztrák Ludwig Boltzmann Rákkutató
Intézetben Richard Moriggl vezetésével létrejött konzorciumban folynak,
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amiben mellettünk a Torontói
Egyetem Patrick Gunning által vezetett kutatócsoportja is részt vesz.
Ennek az együttműködésnek egyik
első eredménye egy új és hatékony
STAT5-inhibitor.
– Röviden ismertetné ezt az anyagot?
– A vegyület sikeresen gátolta a sejtosztódást és a sejtnövekedést akut
mieloid leukémia sejtvonalakon, sőt
hatékonyságát betegekből származó
mintákon is sikerült igazolni. A projekt következő szakaszában a konzorcium már a klinikai vizsgálatokra alkalmas vegyület fejlesztésével
foglalkozik.
– Milyen forrásokat vesznek igénybe
a vizsgálatokhoz?
– A közelmúltban két diagnosztikai
célú kutatási programban is támogatást nyertünk el. Ezek egyike a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági
Program (NVKP) keretei között, a
legújabb kutatási irány pedig a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (VKE) programban valósulhat meg. Az NVKP-ben támogatott kutatásokban a Semmelweis
Egyetem II. Gyerekklinikájának vezetésével a rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorokra koncentrálunk. A klinikán Györffy Balázs
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kutatócsoportja a megbetegedésekkel
kapcsolatba hozható génmutációk
felderítését, illetve az egyénre szabott
terápiához szükséges diagnosztikai
kellékek, úgynevezett biomarkerek
azonosítását tűzte ki célul.
– Hogyan zajlik ez?
– A kutatás során partnereink előbb a
klinikai minták alapján szekvenálással
megállapítják azokat a géneket, amelyek a tumorok kockázatát növelik.
Ezek alapján fejlesztettünk ki egy diagnosztikai tesztet a veszélyeztett
gyerekek korai felismerésére. Másrészről, ebből a genetikai információból bioinformatikai elemzések segítségével azonosíthatók azok a fehérjék,
amelyek rendellenes működése a tumorok kialakulásával és növekedésével
hozható összefüggésbe. Kutatócsoportunk itt kapcsolódik a munkába, célunk az újonnan azonosított fehérjék
gátlószereinek előállítása. Ezek a vegyületek nem csupán terápiás lehetőséget jelenthetnek, de segítségükkel az
onkogenezisben szerepet játszó jelátviteli útvonalak szerepe is vizsgálható.
– Milyen eredménnyel zárultak a
VKE pályázatok?
– E kiírás keretében egy orvoselektronikai termékeket gyártó cég
által vezetett konzorcium tagjaként

rosszindulatú daganatos betegségek
műtét közbeni diagnosztikájának
fejlesztésére nyertünk támogatást.
A konzorcium által kifejlesztendő új
termékcsoport a rosszindulatú daganatos betegségek diagnózisához és sebészeti beavatkozásokhoz szükséges
részletes szövettani vizsgálatok több
napos, hetes várakozási idejét rövidíti
le. A kvantummechanikai eredményekre épülő, nemlineáris lézerpásztázó mikroszkópia műtét közben
azonnali részletes szövettani diagnózis készítését teszi lehetővé. Az eszköz
mesterséges intelligencia segítségével
ismeri fel a speciálisan jelölt antitesteket. A projekt eredményeképpen elérhetővé válik, hogy a sebész
intraoperatív módon molekuláris és
sejtszintű elemzéseket végezzen.
– Milyen szempontok alapján szerveződtek a konzorciumok?
– Az új terápiás és diagnosztikai lehetőségek kutatása az onkológia területén
is sokféle szaktudást és tapasztalatot
igényel. A gyógyszerkutatás területén
szerzett tapasztalatok és az említett
projektek is arra tanítanak, hogy csak a
legkiválóbb szakemberekből szervezet
csapat lehet sikeres. A kutatási programokban ezért orvosok, vegyészek, biológusok működnek együtt. Két kritikus pontot lehet kiemelni: az elérhető
legkiválóbb szakembereket kell megnyerni a projektnek és arra kell törekedni, hogy minden résztvevő azt csinálja, amihez a legjobban ért.
– Kik a partnerek?
– A gyógyszerkutatási programok
esetében partnereink többnyire európai és amerikai egyetemi és akadémiai laboratóriumok. A diagnosztikai
célú kutatási programok esetében
azonban meghatározó szerep jut az
innovációs partnereknek. Fontos kiemelni, hogy az ő tudásuk és hátterük
biztosíthatja azt a lehetőséget, hogy a
közösen elért eredmények belátható
időn belül, a betegek minél szélesebb
köre számára váljanak elérhetővé.
A gyermekkori tumoros megbetegedések diagnosztikáját és lehetséges
terápiáját célzó projektben egy
gyógyszergyár a partnerünk. A műtét közbeni diagnosztikai lehetőségek
fejlesztésére irányuló programban
Magyarország több kiemelkedő innovációs portfolióval rendelkező cége
vesz részt, Zettwits Sándor, illetve

Munka a laborban (FORRÁS: KESERŰ GYÖRGY MIKLÓS)

Rózsa Balázs és Katona Gergő vezeti
az ottani munkát. Ezekre alapozva
kíván a konzorcium egy új, valós idejű, humándiagnosztikai eljárást és
termékvonalat létrehozni.
– A fejlesztések mely szakaszában
járnak most?
– A gyermekkori szolid tumorok diagnosztikáját célzó kutatások esetében sikeresen zártuk az első munkaszakaszt.
Ennek eredményeképpen a konzorcium az elmúlt 10 évben kezelt betegek
mintáit szekvenálva a betegség kialakulásáért felelős génmutációkat azonosított. Az így nyert génlista felhasználható a betegségek fokozott kockázatának szűrésére. A génlista alapján
bioinfomatikai elemzéssel sikerült a betegségekkel kapcsolatba hozható, klinikailag igazolt fehérjecélpontokat
azonosítani, amelyek gátlásával várhatóan kedvező terápiás hatás érhető el.
Jelenleg tucatnyi olyan molekulával
rendelkezünk, amely képes ezeknek
a fehérjéknek a működését gátolni.
A vegyületek vizsgálatára a most kezdődött munkaszakaszban kerül sor.
– Hogyan gyorsítja fel a lézermikroszkópos módszer a sebészeti beavatkozásokat?
– A 2019 januárjában induló fejlesztés során először egy speciális
lézerszkennelő mikroszkóp (hisztoszkóp) létrehozása a cél, amelynek
segítségével már a műtőben vizsgálhatók és elemezhetők lesznek a daganatos szövetek. A nemlineáris lézerfizika
gyors fejlődésének köszönhetően sejtszintű felbontásban láthatóvá válnak
akár a jelöletlen (natív) szövetek is, lehetőséget teremtve az egészséges és a
Élet

tumoros sejtek azonnali, akár műtét
közbeni megkülönböztetésére. Másrészt kétfotonos fluoreszcens festékkel
megcímkézett specifikus antitestekből
álló „koktéllal” megfestett szövet
mikroszkópos képe alapján a daganat
típusa (akár genotípusa) optikai úton is
azonosíthatóvá válhat. A mikroszkópiás adatok és képi információk többlépcsős és azonnali feldolgozása egy
több mint 10 év fejlesztésére épített,
mesterséges intelligencián alapuló algoritmus segítségével valósulhat meg.
A továbbiakban kifejlesztésre kerül a
lézer szkennelő mikroszkóp endoszkóppal ellátott prototípusa, amely
képes a jelöletlen vagy fluoreszcens
antitest által szelektíven jelölt sejtek,
sejthalmazok vizsgálatára a vizsgált
tumoros szerv felszínén vagy akár a
mélyrétegben. Végül a korábbi fejlesztések sikerére alapozva egy speciális,
mikroendoszkóp alapú sebészeti eszköz tervezése valósul meg, amellyel
egy iteratív eljárás során a daganatos
szövet nemcsak detektálható, hanem
egy sejtszintű sebészeti eljárásban,
fotoablációs technika segítségével
azonnal, helyben megsemmisíthető.
– Mikorra tehető a diagnosztikai
módszer véglegesítése, és mikortól
alkalmazható az eljárás a hazai
kórházakban?
– A lézermikroszkópos diagnosztikai eljárás a 2021-ben záruló fejlesztési program végére már elkészül.
A klinikai gyakorlatban a szükséges
engedélyeztetési eljárások sikeres lezárását követően kerülhet alkalmazásra a módszer.
Kondor Boglárka
és
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AKINEK 1956
SZÜLŐHAZÁT ADOTT
Sorozatunk célja kettős: egyrészt, megmutatni, milyen messzire jutott el hírünk a világban, mivel
járult hozzá a magyar közgazdasági kutatás az egyetemes gazdaságtudomány fejlődéséhez, másrészt
érzékeltetni: közgazdászaink itthon milyen szerepet játszottak a magyar gazdaság életében. Tesszük
mindezt a teljesség igénye nélkül, csupán néhányukat kiemelve, s életükből, tevékenységükből is
inkább egy-két mozzanatot hangsúlyozva. Polányi Károly nehezen beskatulyázható tudós. Történész,
szociológus, közgazdász, antropológus, társadalom-filozófus - ez mind „benne volt a portfóliójában”.

P

olányi Károly (1886-1964) jogásznak tanult, a Galilei Kör
egyik alapítója, baloldali beállítottságú szabadgondolkodó volt. Ezt
csak erősítette Duczynska Ilonával kötött házassága, aki a Magyar Kommunista Párt tagja volt. (Hol igen,
hol meg nem, mert kizárták.) Polányi azonban sosem vallotta kommunistának magát, sőt, kifejezett idealista ember volt. Érdeklődéssel fordult
- Tolsztojt olvasva -, a kereszténység felé.
Az 1920-as éveket Bécsben töltötte,
újságszerkesztőként. A fasizmus előretörésével Angliába kényszerült
emigrálni. Bár neveltetésénél fogva
több nyugati nyelvet kiválóan beszélt,
s igen művelt személy volt, nehezen
talált megfelelő munkát. Londonban
munkás-továbbképzéssel foglalkozott, majd volt egy kurzusa Oxfordban is. 1940-43-ban az Egyesült Államokban vendégtanárkodott. Ottani kurzusának alapján elnyert egy
Rockefeller ösztöndíjat, a The Great
Transformation (A nagy átalakulás)

című műve megírására, amelyet
1941-43 között alkotott meg, s amely
a legfőbb műve lett.
Mit takar a címben szereplő nagy
átalakulás kifejezés? Azt, hogy a
XX. században az állam szerepének
visszaállítása történt meg az új gazdasági módszertan, a New Deal idején.
A XIX. századi liberalizmus és a szabad kereskedelem dominanciája szerinte csupán egy kitérő volt. Valójában szabad piac ezen időszakon kívül
nem is létezett. A XIX. századi önszabályozó piac tervezett gazdasággá
kell, hogy átalakuljon a XX. században, hiszen Polányi szerint mindig is
állam által szabályozott piac létezett a
történelemben. Nem lehet pusztán a
piacra bízni az emberi tényező, a
természet, és a pénz érték-alakulását. A munka és a föld nem más,
mint maga az ember és a természet.
Ha ezeket a piaci mechanizmus alá
rendeljük, az nem jelent mást, mint
alávetni a társadalom lényegét a piacnak. Így a piacért lenne az ember,

Az ENSZ segítségnyújtása a magyar forradalomnak (KORABELI KARIKATÚRA)

1332



Élet

és

Tudomány



2018/42

Polányi Károly

és nem a piac volna az emberért…
A pénz értékét mindig is az állam garantálta. (Amennyire tudta…) Pontosan ezt állítja egyébként napjaink
egyik markáns non-mainstream, azaz nem a fősodratú elveket követő
közgazdásza, Michael Hudson is, Polányihoz hasonló, elmélyült, ókorkutatási, gazdaságtörténeti tudományos
munkája alapján. (M.Hudson: J for
Junk economics. ISLET Verlag, 2017).
Korunk kelet- és közép-európai
embere számára a tervezett gazdaság
emlegetése anakronizmusnak tűnik.
Mi megtapasztaltuk, hogy a központi
tervgazdálkodás milyen károkat
okozott, abban a formájában, ahogy
az a kommunista társadalmakban

érvényesült. Így elutasítóan állunk a
fogalomhoz. Tervgazdaság? Nem,
köszönöm! Ugyanakkor, nem szabad elfelejteni, hogy számos kortársa, köztük a jeles kanadai-amerikai közgazdász, Galbraith is úgy
látta, a világ valóban a tervezés felé
halad. ( J.K.Galbraith: Egy kortárs
emlékei, Európa Könyvkiadó, 1988).
Ha nem az állam tervez, akkor a
nagyvállalatok, de ők aztán mindenképpen! A francia gazdaság pedig egyfajta iteratív tervezéssel működött, évtizedeken át. S az is tény,
hogy a multinacionális cégeken belül napjainkban is szigorú tervezés
érvényesül, nem csupán nemzeti keretekben, hanem világméretekben.
(A hatalmas költségű reklámkampányok a fogyasztók befolyásolásával
jelentős mértékben tervezhetővé teszik a keresletet, így a termelést is.)
És az is igaz, hogy a szabad piac mechanizmusa súlyos következmén�nyel, hatalmas pazarlással és sok emberi szenvedéssel járó válságok sorozatát zúdítja a társadalomra.
De nemcsak a tervezés gondolata
idegen a mai kor magyar polgárától,
hanem magának a szocializmusnak
az ideológiája is. Azt is lejáratta az a
negyven év, amikor ennek az ideológiának a nevében vezették a kelet-európai országokat. Márpedig,

Tüntetés a magyar forradalom mellett Chicagóban, 1956.

elvitathatatlan, hogy Polányi élete végéig hitt a szocializmus eszméjében, a
tervgazdaság lehetőségében. Ebben
eltértek Mihály öccsével a nézeteik,
aki végig a polgári demokrácia és a
piacgazdaság híve maradt. Sajnálatos
módon azonban Károlynak is tudomásul kellett vennie, hogy a szovjet
valóság, majd az ötvenes évek magyar társadalma nagyon is távol állt
attól, amit ő a szocializmus lényegének tartott. Polányi szerint a demokrácia a szocializmus sine qua
non-ja. Elutasító volt minden erőszakkal szemben. Ő egy demokratikus szocializmust vallott magáénak. Egyetértet jó barátjával, Lesznai Annával, aki így írt:
„A terror nem szükséges rossz, de
zsákutca.” A negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején csalódottan vonult vissza a közélettől.
Gazdaságtörténeti munkákkal
foglalkozott, izgalmas és nagy
hatású munkákat írt az ókori
gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi viszonyokról. Ebből több
magyar nyelven is megjelent, és
komoly hatása volt a nemzetközi
pénz- és gazdaságtörténetre
Az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy Polányi
magyarságtudata
igazából
csak 1956 után ébredt fel. Gyerekként, gimnazista koráig a
magyart nem, vagy alig használta, hiszen csak a negyedik
nyelve volt… De 1956 hatalmas élmény volt számára.
Büszke lett arra, hogy magyar
Világosan látta, hogy 1956 nem
Élet

ellenforradalom volt, mint ahogyan
azt az ötvenes évek végi hatalom beállította, hanem éppenséggel egy emberarcú szocializmusra tett kísérlet, a
megszálló hatalmak nélkül kívánt országot – szocializmust – építeni.
Függetlenségi harc volt ez, népfelkelés. Így írt róla: „1956 meghódított engem Magyarországnak. Sőt
ennél is többet tett: szülőhazát adott
nekem…”. Gimes Miklós, egyik
Galilei Körös barátjának fia lett a forradalom egyik mártírja. A forradalom - paradox módon - visszaadta
baloldali hitét, amit a hidegháborús
időkben, a személyi kultusz korszakában elveszített… Ha egy ennyire
elnyomott nép fel tud kelni a demokráciáért és a függetlenségért, akkor
nincs elveszve az igazi szocializmus!
Amit ő kizárólag demokratikus formájában,( valamiféle akkori svéd felfogásban) tudott elfogadni. A hatvanas évek elején feleségével a kortárs
– többnyire baloldali - magyar irodalom népszerűsítését tartották legfőbb hivatásuknak. Antológiát fordítottak és adtak ki. Temetésén József Attila istenes versét olvasták fel:
„Dolgaim elől rejtegetlek,/Istenem, én
nagyon szeretlek…”. Amikor rádöbbent hovatartozására, olyan szépen
fogalmazott, hogy azt szó szerint
kell idéznünk:
„Ami lettem, magyar földön lettem.
Magyar életek adtak értelmet életemnek. Ami hibát netán elkövettem, mások fizettek itt érte. Ami jót akartam,
itt teljesedjék. Ami keveset a nagyvilágnak adtam, ide térjen vissza”…
Botos K atalin
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1

zeket már láttuk? Igen, és nem. Ismerősek, de
más fényképezte, máshol és más nézetben…
Képes kommunikáció hozzászólásai. Minden fotó egy állítás benne; néha csak annyi, hogy milyen érdekes ez, vagy de szép, ám többnyire többet mondó. Tűnődni egy lepkeszárny mintázatán
gráf-geometria, ha levendulaillat társul hozzá,
szindbádi életérzés. Kis értékeink összekapcsolódnak, akkor is, ha egymás utániak. Folytonosságuk otthonosság, változhatnak az idő- és
helykoordináták.
A képtalálkozások hol véletlenek, hol következmények: egy megjelent témára érkezik változat.
Néha pedig tervezettek. Most is bepillantottunk egy kivételes világba, ahol néhány hét
múlva sétálni fogunk.
H. J.
2
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4

1. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@

4. Tóth Sándor Péter (Budapest, tsp000@

az ujjacskák összecsapódnak, megmarkolják,

gmail.com) – Diagram – Sakktáblalepke

gmail.com) – Félprofilból – Bivalykabóca

és rabul ejtik. Aztán megemésztik és így jutnak

(Stictocephala bisonia). Pécelen, a patak menti

tápanyaghoz, amit a láp vizéből nem kapnak.

növényzetben rejtőzött, de amikor felfedeztem,
2. Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) –

türelmes modellnek bizonyult.

6. Orbán Balázs (orban.balazs.67@gmail.com)

A levendula illata

– Vadon nyíló ciklámen – Szeptemberben,
5.

Gulyás

Gábor

(Budapest,

gl.gulyas@

sűrű akácosban láttam

gmail.com) – Szép pici gyilkos – Az osztrák
3. Gáspár Csaba (Piliscsaba) – Kötözködő –

Alpokban, egy védett tőzegláp növényei fölé,

Életem első 50 évében nem találkoztam imád-

egy arasz magasságban, cölöplábakra néhány

kozó sáskával. Most a szeptemberi börzsöny-

deszka járólapot ácsoltak, ezekről lehetett

túrán egy a cipőmre kapaszkodott (mondhat-

közelről nézegetni és fotózni. Ez az 1 cm

ni: rám akaszkodott). A rákövetkező 12 nap

átmérőjű harmatfű a szó szoros értelmé-

során még négyet láthattam! Lehet, hogy idén

ben ragadozó. A piros gömböcskék raga-

többen vannak, vagy csak most jött el az ideje

dós anyaggal telítettek. Ha egy rovar a har-

a nagy találkozásoknak?

matcseppekből üdítő italt remélve rálép,

5

KEDVES OLVASÓNK!
Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formátumban küldje az eltud@eletestudomany.
hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria.
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

6
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LogIQs
www.mensa.hu
Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás: A szavakban egy-egy számnév rejtőzik, növekvő
sorrendben: elEGY, mögÖTte, látHATó, spaNYOLCsizma,
füsTÍZű, pasSZÁZs, rEZERvátum.

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

mas. A megoldásokat jövő heti számunkban

Megoldás: a

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

(Az ábrákon 2 vörös és 2 sárga kör mozog az óramutató járásával
megegyező irányban, egyszerre fél négyzetnyit haladva előre, míg
a mögöttük lévő négyzetek 90 fokot elmozdulnak. Ha a körök átfedésbe kerülnek egymással, akkor mindig az a kör kerül feljebb,
amelyiknek a színe megegyezik a mögötte lévő négyzetével.)

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Hány szám olvasható az alábbi szövegben?

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Melyik az a hat szó, amelyik a vele egy sorban felsorolt szavakkal elő- vagy utótagként újabb értelmes szavakat alkot? Beírva őket az üres helyekre az első betűjegyeikből a piros keretben egy Duna menti település neve olvasható össze. Melyiké?

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A bal oldali kupac melyik dobókockáját kell a hátsó oldalára fordítanunk
ahhoz, hogy a két oldalon azonos legyen a kockák értéke?
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Mekkora a karbon lábnyom?

Ma már az élet szinte minden területén számtalan
környezetbarát termék és technológia létezik, és
gyakran nem gazdasági, hanem lélektani okokra vezethető vissza, hogy miként élünk velük, mennyire
vagyunk hajlandók ezeket választani a hagyományos megoldások helyett. Fontos szerep jut például
annak a nem éppen dicséretes emberi szokásnak,
hogy olykor – önjutalmazás gyanánt – engedélyt
adunk magunknak egy kis „bűnözésre”. Amint arról néhány évvel ezelőtt már e rovatban is szó esett,
ha valami jócselekedet viszünk végbe, akkor úgy
érezzük, megengedhetjük magunknak, hogy egy
más alkalommal kissé lekanyarodjunk a helyes, vagy
akár a becsületes útról, amennyiben ez érdekeinknek
jobban megfelel. Ez azt jelenti, hogy a környezetbarát viselkedésnek akár negatív következményei is lehetnek, hiszen ha egy dologban környezetbarát módon cselekedtünk, akkor úgy érezzük, hogy egy másik döntés meghozatalakor már nem kell annyira figyelnünk a környezetvédelmi szempontokra.
Több kutatási eredmény is igazolja, hogy ez a reakció csakugyan létezik. Kimutatták például, hogy
egy víztakarékossági kampány hatására valóban
csökkent a vízfogyasztás, viszont az emberek elkezdtek több áramot használni. Az elektromos autóval közlekedők – azokhoz képest, akik hagyományos
gépkocsival jártak – kevésbé érezték magukra nézve kötelezőnek, hogy az élet más területein környezetbarát
módon viselkedjenek. A hibrid autók tulajdonosai pedig
másoknál kevésbé tartották be a közlekedési szabályokat
a gyalogátkelőhelyeknél.
Mindez úgy hat, mintha az emberek átlagolnák a jót és
a rosszat – állítja Mattias Holmgren, Hanna Andersson és
Patrik Sörqvist, a Svédországban működő University of
Gävle három munkatársa. Úgy érezzük, a jócselekedetekkel erkölcsi tőkét gyűjtünk, és ha ennek szintjét valamilyen dicstelen tettel egy kicsit leapasztjuk is, összességében
még mindig „nyerők” vagyunk. Holmgren és munkatársai szerint azonban ez a szemlélet hamis, és ha alkalmazzuk, nagyon elszámolhatjuk magunkat. Ennek szemléltetésére kísérletet terveztek, melynek során 90 egyetemistát arra kértek, becsüljék meg egy lakóházakból álló
épületcsoport karbon lábnyomát, vagyis a környezetre
gyakorolt nemkívánatos hatását. A résztvevők egyharmadának 15 hagyományos ház együttes hatását kellett
megbecsülnie. Egy másik csoport 15 hagyományos ház, és
a még hozzá építendő öt további, szintén hagyományos

Iskolapélda (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

ház együttes hatásáról mondott véleményt, míg az utolsó
csoport 15 hagyományos ház és a mellé építendő 5 környezetbarát ház együttesét ítélte meg. Az értékelést egy 1-től
9-ig terjedő skálán kellett megadni, ahol az 5-ös érték jelölte egy 18 lakásos társasház karbon lábnyomát.
Az eredmény meghökkentő volt: a diákok a 15 hagyományos + 5 „zöld” ház együttesét kisebb kibocsátásúnak
gondolták, mint önmagában a 15 hagyományos házat.
Vagyis az alacsony kibocsátású környezetbarát házak az
egész épületcsoportra kihatottak, levitték az érzékelt környezeti hatás átlagát, így jelentősen torzult a valós helyzet
megítélése. Ez a „negatív karbon lábnyom” illúziója: a
környezetbarát épületek kibocsátása nem adódott hozzá
a többi épület környezeti hatásához, hanem éppen csökkenteni látszott azt.
Az önkéntelen átlagolás az élet számos területén jelentkezik, és mindenütt ronthatja tevékenységünk, helyzetértékeléseink színvonalát. Nehéz ugyan, de ne higgyünk a
belső hangnak, mely azt súgja, hogy egy zsíros kolbászt
sokkal nyugodtabban megehetünk, ha egy brokkolirózsa
is van mellette…
Mannhardt András

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

Előfizetési ár 2018-ra belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
A humán kitettség
legrészletesebb mérése

humán expozíció az embert érő
A
veszélyes vagy nehezen elviselhető külső hatásoknak való kitettsé-

get jelenti, akár makroszkópikus, de
akár baktériumok, vírusok, kémiai
anyagok, növényi részecskék, gombák, és mikroszkopikus méretű állatok formájában. A Stanford Egyetem
Orvostudományi Karának (USA)
munkatársai újraterveztek egy levegőelemző készüléket, és ennek segítségével részletesen vizsgálták az
egyént körülvevő apró biológiai és
kémiai részecskékből álló „felhőt”.
„Az ember egészségét két dolog befolyásolja, a DNS és a környezet. Az emberek
általában a tágan vett levegőszennyezettséget mérik, de eddig senki nem foglalkozott igazán azzal, hogy személyes szinten
milyen mértékű és milyen alkotórészekből áll a biológiai és kémiai kitettség.” –
mondta Michael Snyder, az egyetem
genetikaprofesszora. A tanulmány
eredményei rávilágítanak a földrajzi
A földköpeny foltjai a
magmaóceán lenyomatai
lehetnek

földköpeny és a mag 2900 kiloméA
ter mélyen lévő határához közel, a
köpeny alsó rétegében különös, több

száz kilométeres szélességű, viszont
csak néhány tucat kilométer vastag foltok találhatók. Ezen anyaglerakódások
létére akkor derült fény, amikor felfedezték, hogy jelentősen (akár 30-50
százalékkal is) lelassítják a rajtuk áthaladó szeizmikus hullámokat - ezért nevezték el őket különösen kis sebességű
zónáknak (ultra-low velocity zone,
ULVZ). Tartalmuk, létrejöttük mechanizmusa viszont máig nem ismert.
A Kaliforniai Műszaki Egyetem
(Caltech) geofizikusai most olyan elmélettel álltak elő, amely még tovább
fokozza a különös foltok rejtelmességét: szerintük ugyanis a lerakódások a fiatal Föld felszínének jelentős
részét borító olvadt magmaóceánok
emlékének tekinthetők.
Magmaóceánok általában akkor
alakulnak ki a bolygók felszínén,
amikor a nagy erejű becsapódások
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területek és a háztartási vegyszerek
okozta jellemző kiugrásokra és az
időjárással kapcsolatos mintázatokra
is, illetve megmutatják, hogy a személyek között, még ugyanabban a kis
régióban is, milyen nagy eltérés lehet
a kitettség tekintetében. A kutatásról
a Cell című folyóiratban számoltak be.
A kutatók 2 éven keresztül 15 résztvevőtől gyűjtöttek adatokat, akik 50
különböző helyet jártak be. Egyeseket
egy hónapig, másokat egy vagy néhány
hétig követtek, egy személyt pedig
(Snyder) két teljes évig. A résztvevők
megolvasztják a kéreg jelentős részét. Az elméletek
szerint ez történt az alig csecsemőkorú Földdel is, amikor
egy égitesttel való ütközés
során annyi anyag lépett ki
bolygónkból, hogy az ös�szetömörülve létrehozta a
Holdat. Az ütközés energiája a felszínt felolvasztotta, és
óceánnyi területet öntött el a
folyékony magma.
Hogy mindennek mi köze
az ultralassú zónákhoz? Nos,
a Journal of Geophysical Research folyóiratban megjelent
tanulmány szerint elképzelhető, hogy e föld mélyén
lévő foltokat a lassan lehűlő
magmaóceánból kicsapódó,
majd a köpeny aljára sül�lyedő ásványok, konkrétan
a magnézium-vas-oxid tartalmú magnesiowüstit hozta létre. Ha bebizonyosodna, hogy
igazuk van, az nemcsak az ULVZ-k
eredetét magyarázná meg, de
egyszersmint erős bizonyíték lenne a
hajdani magmaóceánok létezésére is.
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karjára apró eszközt erősítettek, mely
kis levegőegységeket „lélegzett be”,
körülbelül egy emberi lélegzetvétel
tizenötöd részét. Az adatok, melyek
tartalmazták a kiszűrt baktériumokat, vírusokat, kémiai anyagokat,
gombákat, és minden mást, melyet
az eszköz felszívott, visszakerültek Snyder laboratóriumába, ahol
DNS- és RNS szekvenáláson estek
át, és kémiai profilt készítettek róluk,
hogy azonosítsák az összes összegyűjtött organizmust és kémiai anyagot,
melynek a személy ki volt téve.

A Föld mélyén lévő ultrakis sebességű zónák
(FORRÁS: NATURE, ARIZONA STATE UNIVERSITY)

Minthogy ezek az ultralassú zónák
olyan mélyen vannak, hogy közvetlen
vizsgálatuk nem lehetséges, a Caltech
kutatói itt, a földfelszínen idézték
elő a fölköpeny és a mag határának

Snyder elmondta, hogy az egyén
kitettségének részletes vizsgálata új
ötlet, és azt követelte a kutatócsoporttól, hogy teljesen új adatbázist
állítsanak fel.„A mintáinkat hihetetlen
részletességgel szekvenáltuk. Eddig senki
nem végzett ilyen mély kutatást a témában. Összesen 70 milliárd mérési eredménnyel zártunk” – mondta Snyder.
Az eredmények szerint a résztvevők kitettsége eltérő volt még közeli földrajzi elhelyezkedés esetében
is. Részt vett a vizsgálatban például
négy személy, akik San Francisco
Bay területén, viszonylag közel éltek
egymáshoz, a kitettségi profiljuk
azonban különböző volt. Az egyik
alany profilja például bővelkedett
a sárban és szennyvízben található
baktériumokban, Snyder felhőjében
pedig a gombák értéke volt magas,
mely valószínűleg a lakásában használt „zöld festéknek” volt köszönhető (mivel abban kevés a piridin, így
kevesebb gombát pusztít el).
A kutatás további irányai, hogy a
személyes adatok általánosíthatók legyenek, illetve egy olyan személyes,
viselhető eszköz fejlesztése, mellyel
mindenki mérheti saját a kitettségét.
Szilágyi-Nagy Ildikó
nyomásviszonyait. Fogtak egy kis darab magnesiowüstit ásványt, és nyomáskamrában, gyémántbetétes satuba
fogták, és addig nyomták össze, míg
ugyanolyan elképesztő nyomás nehezedett rá, mint 2900 kilométer mélyen.
Ezután az így előkészített mintadarabot különböző irányokból röntgensugárzással bombázták, és mérték a kilépő sugárzás energiáját. Úgy
találták, hogy a besugárzás iránya
(hogy a kristálylapokkal párhuzamos vagy merőleges rájuk) nagyon
befolyásolja a kristályrács és a hullám
kölcsönhatását. Sőt, ez az interakció
a normál és a nyomás alá helyezett
magnesiowüstitben egymás szöges
ellentétének mutatkozott. Bizonyos
irányokból a kristály jelentősen lassította a hullámok terjedését.
Elképzelhető tehát, hogy az ultra kis
sebességű zónákat ez vagy hasonló viselkedésű ásványok alkotják, amelyek
a lehűlő magmaóceánból csapódtak
ki. A következő kérdés az lesz, hogy
vajon befolyásolja-e a szeizmikus hullámok lassulását az, hogy mely irányból érkeznek a zónába.
Kovács M árk

A lombkorona alatt

latin-amerikai esőerdő mélyén
A
rejtező őslakos civilizációk rég
elfeledett, indákkal, liánokkal és óri-

ásfákkal benőtt csodálatos építményei mindig is a magányos kalandor
régészek fő célpontjai voltak – legalábbis a filmeken. Annyi mindenesetre igaz a mesékből, hogy a sűrű,
áthatolhatatlan dzsungel nemcsak a
lelőhelyek megközelítését nehezíti
meg (olykor teszi praktikusan lehetetlenné), de a tökéletesen záródó
lombkoronák még a légi felderítést is
megakadályozhatják. Emiatt pedig
az esőerdő valóban eddig feltáratlan
régészeti kincsek tömegét rejtheti.
A technológiai fejlődés azonban
kezdi áthágni ezt az akadályt, hiszen
a legújabb vizsgálómódszerek, így a
lidar már átlátnak a lombozaton, így
egy repülőgépről nagy térségek földfelszínét lehet nagy felbontással letapogatni, a sűrű dzsungelben is. Az
amerikai Tulane Egyetem KözépAmerika-kutató intézetének munkatársai a Science folyóiratban közölt tanulmányuk tanúsága szerint

visszaverődnek. Ezt használták ki
az észak-guatemalai Petén-esőerdő
12 térségének szkennelésekor, amelyek a Maja-alföldnek nevezett régióban találhatók.
A most feltárt építmények egész városokat alkottak, közöttük találunk
nagy piramisokat és lakóházakat is,
falusi tanyákat és belvárosi infrastruktúrát egyaránt. A felfedezések arra
engednek következtetni, hogy a mai
Guatemala területén létezett maja civilizáció még kiterjedtebb és jobban szervezett volt, mint azt eddig gondolták.
A kutatók saját bevallásuk szerint még
évekig ellesznek az adatok elemzésével,
de az már most is látszik, hogy számos
új ismeretre tehetünk szert a maják
közigazgatásáról, földművelési praktikáikról, politikai rendszeréről és technológiai fejlettségéről.
A feltárt városok méretéből arra következtetnek, hogy az úgynevezett késő
klasszikus periódusban (időszámításunk
szerint 650-800 között) mintegy
11 millió ember élhetett a Maja-alföldön.
Ekkora népesség ellátáshoz rendkívül
jól szervezett és hatékony mezőgazdasági termelés kellett, nem beszélve

A felszíni szkennelés eredményeképp kirajzolódó építmények (FORRÁS: SCIENCE)

összesen 61 480 ősi maja építményt
fedeztek fel a lidar segítségével a
guatemalai őserdő mélyén.
A lidar (vagy lézeres távérzékelés)
hasonlóan működik, mint a radar,
de itt lézerimpulzusokat lőnek a
szkennelni kívánt felületre, és a
visszaverődő hullámokból számítják
ki a távolságot. Az impulzusok a növényzeten áthatolnak, de a felszínről
Élet

a városépítéshez szükséges tájátalakító
munkálatokról. A szkennelés így több
mint 1200 négyzetkilométernyi különbözőképpen átalakított mezőgazdasági
területet is feltárt. Az masszívan erődített városokat sűrű úthálózat kötötte
össze, de ugyanilyen fejlett volt a
teraszos termőföldek, öntözőcsatornák és víztározók rendszere is.
K. M.
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Melyiket szeressem?

szempontból a hatékony
Eegyiktológiai
táplálkozás az egyedek sikerének
legfontosabb záloga. Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy matematikai modellekkel jósolja bizonyos
fajok esetében azt, hogy mi lenne az
úgynevezett „optimális” táplálékválasztás a számukra adott környezeti feltételek mellett. Amikor a modell által
jósolt viselkedést és az állat természetes
magatartását összehasonlítják, gyakran
tapasztalnak eltéréseket – másképp fogalmazva, a valóságban az egyedek
legtöbbször „nem optimálisan” táplálkoznak. Ennek számos oka lehet, például az, hogy egy esetleges ragadozó
támadása miatt épp a legideálisabb táplálkozó helyeket kénytelenek elkerülni
az állatok. Az is okozhat optimálistól
eltérő választást, hogy az állatok érzékelési mechanizmusai (a beérkezett ingerek alapján hozott idegrendszeri döntés) nem ugyanarra az elvre épül, mint
a matematikai modell. Ilyen helyzet
például, amikor a nagyobb táplálékmezőt egy kisebbtől az állat nem annyira
az abszolút, hanem a relatív méretkülönbség alapján különíti el. Ehhez
Csillagközi futam

álló kutatócsoEGaiagyportcsillagászokból
az Európai Űrügynökség
űrteleszkópjának adatait felhasználva olyan csillagokat keresett,
amelyek óriási sebességgel szelik át
galaxisunkat. Az erről szóló tanulmány a Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society tudományos folyóiratban jelent meg.
A kutatók elsősorban a Tejútrendszerből kilökődött csillagokat kerestek, meglepetésükre azonban olyanokkal is találkoztak, amelyek vélhetően egy másik galaxisból érkeztek. Ezek a csillagok akár több 100
km/s sebességet is elérhetnek, mozgásuk, koruk és anyagi összetételük
pedig értékes információt hordozhat
galaxisunk – vagy más, távolabbi
galaxisok – régmúltjáról.
A térségünkbe érkező „intergalaktikus
betolakodók” a Nagy Magellán-felhőből – a Tejútrendszer körül keringő,
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példaként képzeljünk el egy olyan feladatot, amikor azt kell eldönteni, melyik tányérban van több szem borsó.
Könnyedén oldjuk meg a feladatot, ha a
tányérokban 5, illetve 10 szem borsó van
– ellenben 100 és 105 szem között már
nem olyan könnyű a választás. Vagyis az
eltérés mindkét esetben öt volt, viszont a
relatív eltérés az egyik esetben 100%,
a másikban viszont csak 5% volt.
Amerikai kutatók ezt az elvet szerették volna kipróbálni Panamában élő
békaevő denevéreken. Ezek a repülő
emlősök őserdei békákra vadásznak,
amelyeket leginkább az énekük alapján cserkésznek be. A kutatók arra
voltak kíváncsiak, mennyire pontosan, illetve milyen alapon választják
ki a denevérek a több békából álló
énekes csoportokat – ezek ugyanis
elméletileg optimálisabb esélyt kínálnak a sikeres zsákmányolásra.
A teszteket összesen 17 befogott denevérrel végezték el. Ezeket nagy
röpdékben tartották, és először betanították őket, hogy ha hangszóróból
békaéneket játszanak vissza nekik, a
hangszóró közelében levő etetőben
halat találnak, amit elfogyaszthatnak.
Amikor ily módon a denevérek már
odaszoktak az etetőhöz, jöhetett a
teszt. A kutatók olyan kuruttyolás-kórusokat állítottak össze, ahol felvételről
egytől-hatig terjedő béka énekelt egyszerre. Minden denevért leteszteltek a

létező összes békaszám-kombinációval,
ahol két hangfalból egyszerre szólt a
kuruttyolás, mégpedig eltérő mennyiségű békától. A fő kérdés az volt, hogy
vajon az egyes kombinációk esetében
mennyire megbízhatóan választják a
denevérek a több békától származó kórust a táplálék keresés során.
Az eredmények szerint a denevérek
általában sikeresen választották a több
béka hangjával jelölt etetőt, azonban
sikerességük leginkább akkor volt kiemelkedő, amikor a két hangfalból arányaiban jobban különböző számú béka
éneke hallatszott. Vagyis például kön�nyebb volt számukra megkülönböztetni a két és hat béka hangját, mint a
négy és hat béka énekét. E kísérlet tehát
igazolta azt az elméletet, hogy a természetben az állatok inkább a robosztus,
arányító módszert használják döntéshozatalkor, mint a pontosabb, ám gyors
döntések hozatalára alkalmatlanabb
abszolút összehasonlításokat.
Pongrácz Péter

viszonylag kis méretű galaxisból – vagy akár még messzebbről is származhatnak.
A leggyorsabbak csoportját
képezik az ún. nagy sebességű
csillagok, melyek egyik része a
galaxis középpontja közelében
kezdi pályafutását, később
azonban a központi fekete
lyuk hatására a Tejútrendszer
pereme felé száguld. A rohanó
csillagok másik része feltehetően galaxisunk halójából
származik, melyeket a Tejútrendszer és a környező
törpegalaxisok között fellépő
A Tejútrendszer felé érkező (sárga nyilak), v
erőhatások gyorsítanak fel.
alamint annak középpontjától távolodó (piros nyilak)
Mindössze elenyésző számú
nagy sebességű csillagok
nagy sebességű csillagot fedeztek fel eddig, ám a Gaia legutóbbi, bíz- több hasonló csillagra bukkanhatnak.
tató megfigyelései alapján még több Addig is földi teleszkópok segítségével
megtalálására nyílik esély. Az űresz- igyekeznek nyomon követni az eddig
köz mérései alapján ugyanis 2020-ig felfedezett száguldó égitesteket, hogy
még két adatcsomag kerül a csillagá- még többet derítsenek ki róluk.
szok birtokába, melyet elemezve még
Szoucsek Ádám
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KERESZTREJTVÉNY
Sadler József (1791–1849) orvos, gyógyszerész és botanikus a Magyar
Nemzeti Múzeum Természeti Tárának segédőreként, majd önálló őreként
bejárta az akkori Magyarország területét, s gyűjtötte módszeresen az
ásványokat, kőzeteket, rovarokat s főként növényeket. Kiterjedt cserekapcsolatai révén mintegy 30 ezer példányt számlált híres gyűjteménye, a
Sadler-herbárium, melyet a múzeum megvásárolt tőle, amikor az egyetem
botanikatanszékén professzori állást kapott Haberle Károly utódaként.
Számos faj tudományos elnevezése örökítette meg a nevét, így a Kárpátmedence egyik reliktumnövénye, a magyarföldi husáng (vízszintes 1.),
a Sas-hegy ugyancsak jégkorszaki maradványfaja, a budai nyúlfarkfű
vagy egy Hawaiiban bennszülött páfránynemzetség (vízszintes 39.), utóbbi tagjai az elsők között hódítják meg a lávával elöntött területet.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet.
A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk ezen
a héten a végére ért. A négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva
– egy 200 éve született orvos nevét adják ki. A név beküldésének
határideje: 2018. október 31. A megfejtők között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A magyarföldi husáng tudományos neve. 7. A lítium
vegyjele. 9. Az aljához. 10. Amaz időpontig, régiesen. 12. Páncélfalú
rekesz. 14. Pásztorköltemény. 15. Nyitás ellentéte. 17. Mellkas, költői
szóval. 18. Kis vízfolyás. 19. Versbéli összecsengés. 21. Újságírásunk
„atyja”, a Magyar Hírmondó szerkesztője (Mátyás). 22. Vízelvezető
árok. 25. Ilyen ízű a tenger vize. 26. ... mays; a kukorica rendszertani
neve. 27. Az európium vegyjele. 28. Pohárköszöntő. 30. Filmvágás.
32. Az ember létének valahányadik esztendeje. 34. Erdélyi főnemes,
főkirálybíró, emlékiratíró (Péter, 1676–1752). 35. Agyagipari termék.
37. Ancsa. 38. Autonóm terület, röv. 39. A botanikus nevét tükröző
páfránynemzetség.

FÜGGŐLEGES: 1. Grillezéshez is használt fűtőanyag. 2. Széfbe rejt. 3.
Bőven van ideje. 4. ... Figaro; párizsi napilap. 5. Angol sörféle. 6. Lékó Péter
sportja. 7. Egy dal szerint ujjé, itt nagyszerű! 8. Somogyi gyógyfürdőhely. 11.
Vetés, hajítás. 13. Horogra került nagy hal lankasztása. 16. Vasúti vágány
eleme. 20. Edénybevonat. 22. Az izraeliták étkezési szabályainak megfelelő. 23. Közvetett szabadrúgás jár érte. 24. Hódpatkánynak is, mocsári
hódnak is nevezett rágcsáló. 25. Sűrű babétel. 27. Angol diákvárosból való.
28. Könyvespolc. 29. A beszélgetés tárgya. 31. A nemzetgazdaság egyik fő
támasza. 33. Deli ...; a Szigeti veszedelem hőse. 36. Az alumínium vegyjele.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: ROTUNDABALOGHIIDAE, TALAJMINTÁK.
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Se füle, se...
2018-ban az Év emlőse a
földikutya. A hosszúkás,
hengeres testű állat bundája lágy és tömött, uralkodó színe a hamuszürke.
Első ránézésre szembetűnik, hogy szemei és fülei
hiányoznak. Mivel egész
életét a föld alatt tölti, a
szemeinek nem is venné sok hasznát. Kitűnő szaglása,
kiváló hallása és a föld mágneses terének érzékelése révén tájékozódik. Hatalmas metszőfogait használja járatainak kialakítására. Nincs a hazai rágcsálóknak még egy
csoportja, mely ennyire rejtélyes, és félreismert lenne.
A témáról bővebben az ÉT/40. számában olvashattak.
A földikutya kutatását ma már modern, molekuláris
taxonómiai, genetikai módszerekkel folytatja a Magyar
Természettudományi Múzeum. A Földi kölök és a
Fogasvakony című kiállítás a földikutya mellett az elmúlt 5 év tudományos kutatásainak eredményeit is bemutatja. A tárlat december 2-ig várja a földikutyákat
jobban megismerni vágyókat.

A Nagy Fürdő
„Fürdő, bor, szerelem teszik tönkre a testünket, de
ezek teszik az életet, a fürdő, a bor és a szerelem”
szólt az ókori mondás, ami
mindennél jobban kifejezi a
rómaiak hozzáállását a fürdéshez, ami számukra egyszerűen az élet élvezetéhez
tartozott. A fürdő, mint épülettípus eredete ugyan a görögökig nyúlt vissza, de a hideg és meleg vizes medencékkel, gőzfürdővel, szaunával, edzőteremmel ellátott
óriási épületkomplexum, amely a tisztálkodáson túl pihenésre, rekreációra, szórakozásra is lehetőséget ad, kétségtelenül a rómaiak újítása. A római fürdőépítészet kiindulópontja Itália volt, de a fürdőkultúra a Római Birodalom határainak kiterjesztésével párhuzamosan a
Földközi-tenger medencéjében és az északabbi európai
provinciákban is hamar elterjedt.
A mai Budapest területén is a rómaiak honosították
meg a fürdési szokásokat, amely az itt letelepült rómaiak
és az ide vezényelt katonák alapigénye volt, de a helyi őslakosság is hamar átvett. A „vizekben gazdag” római település, azaz Aquincum természeti adottságai erre kiváló lehetőséget is nyújtottak, amellyel éltek is az itt lakók.
A régészeti feltárások nyomán ma huszonöt ókori fürdőt
ismerünk. Ezek közül a legjelentősebb a Szentendrei út
és az Árpád híd budai hídfője forgalmi csomópont alatt
rejtőző Nagy Fürdő. Nagy Fürdő azaz Thermae
Maiores, ahogyan az épületegyüttes újjáépítéséről megemlékező ókori feliraton áll. Egykor az Aquincumban
állomásozó legio II Adiutrix katonai csapat fürdője volt,
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azaz 6000 ember ellátását szolgálta, akiknek nemcsak
tisztálkodási lehetőséget biztosított, hanem sportolásra,
testápolásra, szórakozásra, sőt még kulturált illemhely
látogatásra is lehetőséget adott.
Ezt a fürdőt mutatja be október 31-ig a Fürdőmúzeum legújabb, Thermae Maiores című tárlata.

Rejtelmes rengeteg
Bűvös erdő – Boszorkányos küldetés címmel nyílt
látványos kiállítás és játék a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Belépve a múzeumba, a látogatók egy képzeletbeli, elvarázsolt erdőbe
érkeznek, ahol bátorságukat és ügyességüket próbára téve izgalmas kaland részesei lehetnek.
A kiállítás és játék egy képzeletbeli erdei utazásra, bűvös
küldetésre hív. A mesebeli kaland során a látogatók megismerhetik a rejtelmes rengeteget, miközben megtévesztő
feladványok, játékos fejtörők és megbűvölt erdőlakók teszik próbára bátorságukat, ügyességüket és érzékeiket.
Az erdei manók ősi otthonát, a bűvös erdőt egy bajkeverő Boszorkány tartja uralma alatt. A résztvevők küldetése, hogy az akadályokat legyőzve túljárjanak a nagyravágyó banya eszén. Aki megfosztja őt összes varázsfőzetétől
és repülő boszorkányseprűjétől, kiérdemli a bátraknak járó
jutalmat és a manók elismerését. A féltve őrzött varázseszközökhöz azonban mágikus megtévesztéseken, furfangos
talányokon és izgalmas próbatételeken át vezet az út. A felfedezésre és a boszorkány legyőzésére november 4-ig van
lehetőségük a kalandvágyó látogatóknak.

Szubjektív válogatás
Naturart - 25 év legszebb természetfotói
címmel látható a Magyar
Nemzeti Múzeumban a
World Press Photo kiállítás kísérő tárlata. A naturArt
Magyar Természetfotósok Szövetsége eddig 25 alkalommal rendezte meg a szakma legnagyobb megmérettetését: „Az év természetfotósa” pályázatot. Ez az a verseny, amelyet minden fotós meg akar nyerni, és ez az a
verseny, amely szigorú követelményrendszerével, a világon elsőként bevezetett teljesen transzparens (online követhető a világ bármely pontjáról) zsűrizési módszerével
a térség legnagyobb természetfotós pályázatává vált.
A most bemutatott kiállítás egy (szubjektív) válogatást
nyújt a pályázat és a szövetség tagjainak legjobb munkáiból. Az elmúlt 25 évben „Az év természetfotója” megtisztelő címet elnyert képek mind láthatók a kiállításon,
jól bemutatva azt, hogy a természetfotózás milyen változásokon ment keresztül. Az október 23-ig nyitva
tartó tárlaton olyan képek is láthatók, amelyek a világ
nagy pályázatain is nyertek, közülük is kiemelkedik Máté Bence: Árnyjáték című alkotása, ami a világ legjobb
természetfotója lett 2010-ben, Londonban.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Világra szóló óra

Időmérőnk nem is egy, hanem sok az
egyben óra. Mayr Gyula győri órásmester remeke. A hatvannégy számlap
más-más városok helyi idejét mutatja.
Tartalmaz továbbá naptárat, holdfázismutatót, hőmérőt, barométert és higrométert is. A tetején található földgömb
is forog, akár az eredeti, 24 óra alatt tesz
meg egy fordulatot.
Egy fotóművész 56-os felvételei

Akiknek ismeretlen, elrejtett, vagy fiókban szunnyadó 1956-os dokumentumuk
van, bocsássák a közmédia rendelkezésére – ezzel a felhívással fordult a nézőkhöz
a Magyar Televízió nyolc évvel ezelőtt.
Az anyagokat a nemzeti ünnepen tették közkinccsé. A kérésre nagyon sokan
reagáltak, így a műsor szerkesztői már
a bőség zavarával küzdöttek. A fellelt
gazdag anyagból kitűnt egy fotósorozat,
Rötzer Henrik hagyatéka.
Merre mutat az iránytű?

A sarkvidéki utazók egyik legnagyobb
kihívása a pontos navigáció a gyakran
jellegtelen tájon, rossz látási viszonyok
között. Az iránytű ugyanis nem a földrajzi északi pólus felé mutat, hanem a
mágneses északi pólus felé, s utóbbinak
a helye évről-évre változik. Ezért a GPS
elterjedése előtt a sarkközeli navigációban fontos szerep jutott a mágneses
pólusok pontos helymeghatározásának.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA

Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950;
Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: TIT 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat • Felelős kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 •
Nyomás: Pauker Nyomda • Felelős vezető: Vértes Gábor • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN
1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván,
Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács
Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó
Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna,
Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezetők: Albert
Valéria (földtudományok, mezőgazdaság), Papp Csilla (történelem), Tegzes Mária (aktuális), Pásztor Balázs (kémia, fizika,
informatika), Lőrincz Henrik, Nyerges Gyula (csillagászat) • Tervezőszerkesztő: Kiss Nemeskéri Zsuzsanna • Címlap és
nyomdai előkészítés: Lévárt Tamás • Szerkesztőségi irodavezető: Deme Lívia • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt
fényképekért és kéziratokért nem vállalunk felelősséget. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt.
1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a postahelyeken és a
kézbesítőnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkesztőségben is.
Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

A hátlapon

Szarvasvipera
A szarvasvipera (Cerastes cerastes) ÉszakAfrikában és a Közel-Keleten, a száraz,
homokos, gyakran sziklakibúvásokkal
tarkított élőhelyeken széltében elterjedt.
Olykor emberi települések, például oázisok környékén is megjelenik. Színezete az élőhelytől függően változó: sárgás, világosbarna, vörhenyes vagy szürkés alapon sötétebben foltos.
Gyakran beássa magát a homokba, s
csak a fej oldalán ülő szemei, valamint az
ezek feletti jellegzetes „szarvak” láthatók
a felszínen. Utóbbiak funkcióját illetően
már több elmélet született, de igazából
nem tudjuk, mi célt szolgálnak. Átlagos
testhossza mindössze 30–60 centiméter,
igaz, fogtak már 85 centiméteres
példányt is. A többnyire gyíkokból,
kisemlősökből és kisebb madarakból álló
zsákmányát jellemzően lesből támadva
ejti el. Mérge a közhiedelemmel ellentétben nem erős, de azért marása az emberre nézve is igen kellemetlen következményekkel járhat. Alapvetően nyugodt
természetű, a hátoldal képe is mindössze
arasznyi távolságból készült.
Különleges megjelenésének és gyakoriságának köszönhetően már nagyon régen felkeltette az emberek figyelmét.
Ábrázolását az ókori egyiptomi hieroglifákon is megtaláljuk. Itt az „f” vagy „v”
hangot szimbolizálja. Ennek eredete onnan származtatható, hogy ha veszélyben
érzi magát, erőteljes, hegyes pikkelyeit
összedörzsölve jellegzetes, „f” vagy „v”
szerű hangot hallat. Az ókorban szent állatnak tartották, múmiáját a fáraók sírjában is megtalálták. Napjainkban igen eltérő módon viszonyulnak hozzá. Egyes
helyeken a rágcsálók pusztítása miatt a
települések közelében is megtűrik, míg
másutt különleges, mágikus erőt és
gonoszságot tulajdonítanak neki –
például hogy repülve(!) tud támadni –,
ezért pusztítják. Világállománya egyelőre nem veszélyeztetett, de ettől függetlenül kíméletet érdemlő, különleges állat.
Kép és szöveg:

Riezing Norbert
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