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Szakmai beszámoló (OTKA PUB-I 107814)
támogatásáVal megvalósult sorozatunkban aktuális, az OTKA által támogatott
kutatásokról adtunk hírt. Részben a pályázatban eredetil'eg tervezett interjú formában, A hét
kutatója rovatban, részben szeruői cikk formájában valósítottuk meg elképzeléseinket: a
nagyközönség közérthető, népszerűsítő tájékoztatását a magyr alapkutatások aktuális
eredményeiről.

AZ OTKA

A

pályázat megvalósítása során szembesülnünk kellett azonban szervezési nehézségekkel
éppúgy,mint tartalmiakkal. Az előbbiek foként , időpont-egyeztetési problémákat jelentettek,
az utóbbiak pedig azt,hogy van olyan kutatási téma, ami szerzói cikk formájában dolgozható
fel a legjobban. Így a sorozat tartalmán és össz-terjedelmén lényegébennem változtattunk,
viszont több rovatban, több helyen jelentettük meg a lapon belül.

A

sorozat cikkei multidiszciplináris jelleggel jelentek meg az Élet és Tudományban, több
hónapon keresztül. Elsosorban a természettudományok különboző tudományterületein
született kutatásokról írtunk. A cikkek mellett _ a kutatások azonosíthatósága érdekében feltüntettük az oTKA logót, illetve a még pontosabb dokumentáció érdekében az azonosító
számokat is.

A sorozatunkban szerepelt cikkek:
2013lI5 Bór József- interjú 2 lapoldal
2073116 Fuxreiter Mónika _ interjú 2lapolda
2013lz0 Horváth Gábor - interjú 2lapoldal
2073lz2 Varga Péter - interjú 2 lapoldal
20I3l28 Rózsa Lajos _ interjú 2lapolda|
2013132 Frey Sándor - interjú 2lapoldal
2o13l34 Lengyel Szabolcs - interjú 2|apoldal
20I3l39 Erős Tibor - interjú 2 lapoldal
2o13l4o Kiss Csaba - interjú 2 lapoldal
2073l4I Nagy Péter - interjú 2 lapoldal
2073l4I Szántó Iván: Raktárak polcai kózötÍ 3 lapoldal
20I3l42 Pach János _ interjú 2lapo|da|
2ol3l43 Deli Mária - interjú 2lapol'dal
20I3l43 Jakab Gábor - Hideg Eva: A színváltó gohér vallatása 3 lapoldal
2073l43 Dömiitiir Adrienne: Nádasdy-levelektől a boszorkányperekig 3 lapoldal
2013144 Győri Erzsébet _ interjú 2 lapoldal
2013.l44 Magura Tibor: Az erdei specialisták hanyatlása 3 lapoldal
2073l45 Bartholy Judit - interjú 2 lapoldal
2073145 Váradi András - Hosztafi Sándor _ Naszál Béla: Morfeusz anyaga 4 lapoldal
2013 l 47 Péteri Attila : F'rrrolngvis zt1ka 3 lapoldal
2ol3l47 Sántha Petra: Eletünk a stressz árnyékában 4lapoldal
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Botta-Dukát Zoltán - interjú 2lapo|dal
Papp Júlia: Könyv és kép 4lapoldal
2o13l5o Bartha Dénes _ interjú 2lapoldal
201315I-52 Horváth Dezső - interjú 2 lapoldal
207315I-52 Szkaliczki Tibor: Video-forradalom 3 lapoldal
20I4lI Barina Zolrtán Flórakutatás a sasok földjén 3 lapoldal
20I4lI Kovács Mihály - interjú 2lapoldal
20I4l2 Kereszturi Akos - interjú 2lapoldal
2OI4l2 Gózon Ákos (szerkesztoségi cikk): Bizánc és Nyugat 3 lapoldal
20I4l3 Engloner Attila _ interjú 2 lapoldal
2OI4l3 Türk Attila: oseinket felhozád 3 lapoldal
2O73l48

2013150

20I4l4 Szabados Lász|ő _ interjú 2lapo|da|
20I4l4 Gulyás Lászlő Szabolcs: Nevekbe zárttörténelem 3lapoldal
207415 Alberti Gábor: A titkait feltáró emberi elme modellje 3lapolda|
20I4l5 Engel Rita _ interjú 2lapoldal

Ezűton is köszönjük

az

oTKA

támogatását a sorozat megvalósításához!

Q-*u- /i-/.Piróth Eszter
ígazgató

NyilvóntortÓsi

szóm: 005l ó-2008
AL - 0022

FAT lo'jstromszóm:

r

txVlll. évf olyam l

4'l

. szám l

2013. október 11.

Bi

ril''

gitá!is változatbam:

II

!NTERJÚ NAGY PÉTER lsTvÁNNAL

ELEFA
FON
A nagyközönség

ETT

G

számára kevéssé

ismert áIlatokat' a fonáIférgeket

kutatja

az Életés Tudomány

magyar alapkutatókat bemutató
sorozatának eheti beszélgetópart'
nere' Nagy Péter, a Szent lstván
Egyetem Állattani és ÁllattikoIógiai

Tanszékénekvezetője. Ezen apró
lények aIapvető szerepet játsza'
nak a taIaj éIetében.

_ Hogyan

kezitett eI érileklődni a

bóolqía iránt?

kor számomra telesen ismeretlennek tűnó csoport, a talajlakó fonál-

leszel' ha nagy leszel'' kérdés- férgek vtzsgá|atára irányult. Azok
re már óvodás koromban Á az ,,á17at- az e|ső benyomások, élmények'ami_
orvos'', illetve,,zoológus'' válaszok ket a mikroszkőpba pillantva szerez_

- A ,'mi

Ez az érdek-

voltak a legjellemzőbb ek.
lődés végigkísértea kamaszkoromat
is: állatkerti vetélkedőkre, szakkörökre

véskanálnyi talajból száznál nagyobb
számbannyerhetők ki ezek a mikroszkopikus jószágok. Igy talán érthető az a nézőpont, amiveljobb sorsra

érdemes hallgatóimat szoktam szé-

tem ezekről az állatokról, hosszú díteni: a fonálférgész nézőpontjából
időre -befolyásolták a pályafutásomat. Ugy is mondhatjuk' hogy máig
tartó szerelem volt első lításra...
- Mi rugadta meg afonálférgekben?
Ez nem annyira népszerű csoport,

mint az öszszes fontos alkotórészével (szilikátok' agyagásványok),,szennyezett"
jártam. A
"wri
fonál féreg-s zuszpenziő.
munkák
_
Csak a talajban élnekfonálJétgek?
elefántházban
nem ez a helyzet. A fonálMessze
azt a m égis v eliik ke z d e tt JogI alko zni'
ggyőződése- _ A sokféleségüktetszett meg ben- férgek egyik legizgalmasabb tulajnük - és ez a rnaí napig is az érdek- donsága egyes fajainak az a szélsősé_
, hogymimáslődésem fő motorja. Rendkívül vál- ges tűrőképessége, aminek révén
sal is tölthetném az
sztnte az összes olyan földi élőhelyet
életemet, mint minimum elefántmé- tozatos és meghatározó fontosságú
tudják, rnéghozzá hahasznosítani
talaj-életközösa
vannak
szerepeik
retű állatok elmélyiilt tanulmányozá'
ahol vanegyedszámokban,
talmas
ségekben.
hogy
sával. Ki gondolta vol-raa akkor,
szerves
szolgáló
nak
a
táplálékukul
a
szerepek?
ezek
Mik
fordulatot
180
fokos
éven
beliil
néhány
_ Egy r észt sz ab á|y oz ői a t a|ajban zaj_ anyagot eLőá|Litő életformák. Példa a
vesz az érdeklődésem?
illetve széles hőtűrőképességükre, hogy az
- Mivel kezilett el Joglalkozní ezek ló alapvető, baktériumok,
fo- antarktikus élőhelyektől a bőforrá_
lebontó
gombák által ebégzett
után?
_ Az egyetemi évek alatt például a lyamatoknak, másrészt a rugadoző, sokig mindenhol fellelhetők. ErdeVarangy Akciócsoport békamenté- illetve rovarokat károsító fonálfér- kesség' hogy a talajlakó fonálférgek
gek egyes kártevők természetes el- is víziállatok, tekintettel atra,|togy a
sein vettem részt. Az igaztváltozást
az hozta, amikor elsóéves hallgató lenségeiként jöhetnek szóba. Növé- talajban is kizárólag a kapillárisvízkoromban az akkori állattani gya_ nyi nedvszívó fajaik között pedig ben képesek megélni. Fontos előforkorlatvezetőm, későbbi professzo- nagyon sok fontos mezőgazdasági dulási területeik még olyan biológiai
rom, Bakonyi Gábor javasolt egy kártevót tartunk nyilván. Egy labotok termosztátjai, ahol elméolyan diplomaténát, amely egy ak_ grammnyi, azaz körülbelül egy ká- lyülten foglalkoznak egy faj, a Caea talaj felfogható úgy is,
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Vizre bukkant a Guriosity
Bár az adatclk kiértékelésen:rajd

eg,v évig elhúzódott, ezílttal jó lrír_

rő1 szárrrolhattak be az elenrzók: a
NASA Curiosit1, nrarsjáró laborató_

riunra áltel niég tavaly októberberl
vett elsó Í_elszírri talajnrintákbln viszonylag nagy részarányú (átlagosan 2 tétíogatszírzaléknyi)vizet si_
kcrü]t kiruutatni.

Villakertek a Dunakanyarban
A rnodern kori villaépület, nrint jól
ktjriilírható' önálló épiilettípusAz

A hátlapon

Arrnageddon

Az

tcndcnciákat csak kis késés_
sel követvc - a XIX' század elejérr
er-rrí;pai

jelent meg hazánkban. Kibontakozása, országos szintű térhódítása a

oly'annyira, hogy a Jelenések könywe

rágzása pedig kitartott cgészen a
nlásodik világháború végéig.

világ végének,az ArInageddónnak

idehelyezi

zopotáÍnia felé tartó ókori kereskedel-

ni

rá_

eródítményt III. Tlrotrnesz (III. Tuth_
m&zisz) fáraó foglalta el & ronrbolta le,
niajd újraépíttette,cle a válos előtte is'

cikkünk diákszerzó_
Dél_l)unárrtúl er-rrber

által lakott és rrrég természetes
vagy legalábbis természet közeli

utána is állandóan a ronrbolások és újjáépít&ekhelyszíne volt. A XX. század_
ban megkezdódött rég&zeti feltárása
során húsz egyrnásra teleptiLlt r_eg&zeti
rétegét, vagyis egykori települést ktilö_
rrítettek el. Kánaániták, izraeliták, aszszírok építettekitt csodálatos palotákat,

é1őlrelyeit.

erősítettók nreg falait, hogy azután rö-
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Eztrtán a teleptilés fokozatosan elnéptelerredett, a Kr. e. IV. századra kilralt'
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XX.

szízldban azonban újabb csata

helyszíne lett, itt arattak győzclnret a
szövetséges csapatok a törökök
felett
Allenby tábornok vezetésével, aki ezért
felvehette a rrevébe a Megiddo vikonrtja
címet.

1964_ben Vl. Pál pápa itt talílkozott
Izrael elnókével és egyúttal elhelyezett
egy oszlopot is, anrelyen rrégy nyelven
hirdeti békeiizerretét.

Az Elet és Tudomany a l\i]agyar [.'lŰVésZeti Akadémia NemZeti KU turális Alap,
azOTKAésazoTPBankNyrt,aSzellem Tua1donNemzetiHivatalatamogatásaval1e|enikmeg

na

telepiilést rnár 9000 éve Lrkták'

_5000 éve pedig eródített város volt.
\4rntegy 3500 é'vc az akkor kánaárrita

nyorrrclokain és módszereivel járja
:r

útvorralat.

A

berrrutatása, íelisnrerése. Az ő
és figyeli nreg

a

(Har Megedon/Megiddo hegye)a he-

c]iónrűsorairr, anrelyeknek elenged_
hetetlen része voit a rrradárhangok

je és tarrára

Csaták csata;ának,

lyét. Tény' hogy aki Megicldót birtokol_
ta, az el)enőtizte az Egyiptonrból Me-

Madárdalok a Dráva völgyéből
Nerrrzedékek nőttek föl Schnriclt

Egon rnadarakkal foglalkozó

a

Sátánnal való végső cisszecsapásrrak, a

szizld utolsíl harn'radára esik, vi-

Üotp

egvkor a Jezréel_völgyet uraló

Megiddo rnindig csaták színlrelye volt,

'^u\^

Kép és szőveg

814
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