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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány (ÉT) közös ismeretterjesztő cikkpá-
lyázatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutató-
inak és hallgatóinak: BME kutató és BME hallgató kate-
góriában. Olyan, kutatási projektekhez vagy TDK-
dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat vá-
runk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. A díjazott 
írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak 
kutatási tevékenységük további eredményes folytatása 
érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
Kutatók: 1. helyezett: 125 000 forint; 2. helyezett: 

100 000 forint; 3. helyezett: 75 000 forint.

Hallgatók: 1. ösztöndíj: 100 000 forint; 2. ösztöndíj: 
75 000 forint; 3. ösztöndíj: 50 000 forint.

A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztá-
sára a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a díjazás-
ban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes 
írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen,  egyidejűleg az alábbi 
két címre: eltud@eletestudomany.hu és ppai@mail.bme.
hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT 
cikkpályázat! Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és 
az illetékes tanszékvezető által aláírt pályázati lapot. 
(Megtalálható a részletes kiírással együtt a proprogressio.hu 
oldalon.) A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter 
(szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval 
(az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képalá-
írásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesz-
tő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcik-
kek formai és tartalmi előírásait kövessék, például ne tar-
talmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb. 

A pályázatok beküldésének határideje 2019. március  18. hétfő.
A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Illusztráció a Z generációs egyetemis-
ták című cikkünkhöz. Davide Bonazzi grafikája. 
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A mágneses rezonancia képalko-
tás alapja a mágneses magrezonan-
cia jelensége: az atommagok erős 
mégneses térben szabályos rendezett-
séget mutatnak, amiből egy oszcilláló 
gyenge mágneses térrel kibillenthetők. 
Az alapállapotba való visszatérés során 
magas frekvenciájú elektromágneses 
hullámokat bocsájtanak ki és ezek rög-
zítésével és feldolgozásával alkotható 
kép a vizsgált anyagról. Az élő szövet 
vizsgálatánál az egyetlen protonból álló 
hidrogén atommagok által kibocsáj-
tott jelek a legnagyobb jelentőségűek. 
A hidrogén atommagok által kisugár-
zott hullámok mennyisége eltérhet a 
különböző síkokban és ezek a mutatók 
jellemzők az adott anyagra. Az erős 
mágneses térnek megfelelő síkban ki-
bocsájtott jeleket T1 súlyozással, míg a 
merőleges irányú jeleket T2 súlyozással 
emelik ki. A T1 súlyozott képeken erő-
sebb jel származik a zsíros, vagy magas 
fehérjetartalmú szövetrészekből, míg a 
vizet vagy relatíve kevés hidrogént tar-
talmazó szövetek gyengébb jelet pro-
dukálnak. A T1 súlyozott képeken tehát 
a koponya és az agyvíz feketék, míg az 
agy maga világos (a fehérállományban 
több a zsír a velőshüvelyek miatt, ezért 
az a legvilágosabb). A T2 súlyozásnál a 
víz produkál erős jelet, míg a csontok és 
a zsíros szövetek sötétek maradnak az 
így készült képeken.

A kutatásban használt módszer lé-
nyege, hogy az adott személy agyáról 
készült T1 és T2 súlyozott képeket 
egymáshoz illesztik és új képet hoz-
nak létre úgy, hogy minden pont-
ban a T1/T2 jelek arányából ké-
peznek új értéket. Először kb. 70 Par-
kinson-kóros és 70 egészséges személy 
adatait elemezték, majd még 110 beteg 

Új lehetőség a 
Parkinson-kór korai 
szűrésére

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói 
olyan különbségeket találtak a 
Parkinson-kóros betegek és az 
egészséges személyek agyáról 
mágneses rezonancia képalko-
tással készült felvételek között, 
amelyek alkalmasak lehetnek a 

betegség korai szűrésére.
A Parkinson-kór egy neuro-

degeneratív betegség, amely a 
központi idegrendszerben található 
substantia nigra nevű sejtcsoport pusz-
tulásával jár. A legjellegzetesebb tüne-
tei a remegés, merevség, meglassult 
mozgás és a nehézkes járás, de a későb-
bi stádiumokban érzelmi és kognitív 
zavarok is jelentkezhetnek. A betegség 
okai egyelőre nem ismertek és a gyó-
gyítás sem lehetséges, a kezelések a tü-
netek enyhítését célozzák. A betegség 
korai felismerése hatékonyabbá teheti 
a terápiát, illetve egy könnyen kimu-
tatható, objektív jel megléte növelheti 
a diagnózisok pontosságát és így meg-
előzheti az esetleges félrekezelést is.

A kutatók vizsgálataikat egy ko-
rábbi eredményre alapozták, mely 
szerint a mágneses rezonancia be-
rendezéssel rögzíthető különbö-
ző jelek kombinálásával olyan kép 
nyerhető, amelyen könnyen észre-
vehetők a Parkinson-kórra jellemző 
neurodegeneratív elváltozások.

és 90 egészséges személy részvételé-
vel erősítették meg az eredménye-
ket. Az eredmények szerint a T1/T2 
aránnyal kapott képeken a substantia 
nigra területén lévő értékek jelentősen 
eltértek a két csoport között, mindkét 
összehasonlításban. Meg kell jegyezni, 
hogy a vizsgálatban részt vett betegek 
mindannyian gyógyszeres kezelés alatt 
álltak, így, noha a kutatók szerint kicsi az 
esélye, nem zárható ki, hogy a gyógyszer 
hatása áll a különbség hátterében.

A kutatók bíznak abban, hogy a 
módszer alkalmas lesz a Parkinson-
kór korai szűrésére. Ehhez még meg 
kell állapítani azokat az értékeket, 
amelyek alapján egyértelműen azono-
sítható a kezdődő degeneráció. Mivel 
a mágneses rezonancia képalkotás 
már bevett módszernek számít, ezért 
viszonylag széles körben elérhető és 
reális esély van a módszer hatékony 
alkalmazására az orvosi gyakorlatban.

ReichaRdt RicháRd

Egy régi           
hanyagság története

Korea japán megszállása so-
rán a japán természettudósok 
igyekeztek feltárni a megszállt 
területek faunáját. A szárazföl-
di csigák egyik nagy szakértő-
je Yoichiro Hirase (1859–1925) 
volt. Hirase a kor egyik vezető 

malakológusával (puhatestű élőlé-
nyek kutatójával), az amerikai Henry 
Pilsbry-vel állt intenzív levelezésben. 
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
Hirase a Japánban és Koreában gyűj-
tött csigahéjakat elküldte Pilsbry-nek, 
aki ezeket megvizsgálta, és főleg 
amerikai szaklapokban tudományos 

Balra T1, jobbra pedig T2 súlyozott felvétel emberi agyról (FORRÁS: CASEMED.CASE.EDU).

Az ábrákon a két vizsgálat eredményei lát-
szanak: a jelölt területeken kapott értékek 

jelentősen eltértek a beteg és az egészséges 
személyek között. A felső sor az első, az alsó 
sor a második vizsgálat eredményeit összeg-
zi. A bal oldali képek vízszintes síkban, míg 
a jobb oldaliak a homlok síkjában készültek. 
A jelölt területek a substantia nigra helyének 

felelnek meg 
(FORRÁS: DU ÉS MTSAI., 2019 – 

ANNALS OF NEUROLOGY).
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példányok Japánban is megmaradtak. 
Jómagam a tokyoi agglomerációban 
található Természettudományi Múze-
umban (National Museum of Nature 
and Science) sikerült megfigyelnem a 
faj gyűjteményi példányait.

Fajunk az Alycaeidae nevű családba 
tartozik, amelynek jelenleg kb. 370 
faját ismerjük Dél-Indiától Japánig. 
A legtöbb faj a Himalája vidékéről, a 
japán szigetvilágból és az indokínai te-
rületekről (Vietnám, Malajzia) ismert. 
A család fajainak közös jellemzője a 
varratban húzódó légcső, amely számos 
mikroszkopikus kapillárissal áll kapcso-
latban. Ez lehetővé teszi, hogy az állat a 
zárt „ajtó” (operculum) ellenére is képes 
legyen a légzésre (erről az Élet és Tudo-
mány 2016/41. számában írtunk). Mivel 
a családon belüli rendszer (tehát a fajok 

alapossággal leírta. Hirase az esetek 
többségében Pilsbry társszerzője volt 
a fajleírásoknál.

Így történt ez az Alycaeus kurodai 
Pilsbry & Hirase, 1908 nevű szá-
razföldi csigával is. A faj egyedeit 
Hirase a dél-koreai Cheju ( Jeju, más 
néven Quelpart) szigeten gyűjtötte, 
majd kiküldte Pilsbry-nek. A faj leírá-
sa, és a héj négy nézetbeli rajza a The 
Conchological Magazine nevű folyó-
iratban jelent meg. A típuspéldányok 
jelenleg is Pilsbry munkahelyén, a phi-
ladelphiai múzeumban vannak. Hirase 
gyűjteménye sajnálatos módon teljesen 
megsemmisült a II. Világháború alatti 
tokiói tűzvészben, viszont Hirase (a kor 
szokásának megfelelően) intenzíven 
cserélt kollégáival. Ennek köszön-
hetően eredeti, Hirase által gyűjtött 

nemekbe való besorolása) egy évszáza-
dos, nehezen használható sémát köve-
tett, fejembe vettem, hogy a lehető leg-
több faj típuspéldányát megvizsgálva 
egy új rendszert fogok felállítani, ami a 
rokonsági viszonyokat jobban tükrözi. 
Ennek során a londoni Természettu-
dományi Múzeumban (The Natural 
History Museum) rábukkantam egy 
állítólag Borneóban gyűjtött fajra, ame-
lyet eredetileg Cyclostoma spiracellum 
néven írt le két angol, Henry Gardiner 
Adams és Lovell Augustus Reeve. 
Legnagyobb meglepetésemre a bor-
neói Cyclostoma spiracellum semmi-
ben nem különbözött az előbb tárgyalt 
koreai fajtól. Természetesen vannak 
nagy elterjedésű csigák Délkelet-
Ázsiában, de ez egyáltalán nem jel-
lemző az Alycaeidae családra. A rej-
tély miatt felvettem a kapcsolatot két 
Borneóban kutató kollégával, egyikük 
a malajziai Thor-Seng Liew, másikuk 
a holland Jaap Vermeulen. Az elmúlt 
évtizedekben a két kutató tanítványa-
ival együtt összesen közel 20 000 té-
telnyi szárazföldi csigát gyűjtött össze 
Borneó szigetén anélkül, hogy bármi 
hasonlót találtak volna a Londonban 
megvizsgált Cyclostoma spiracellum 
fajhoz. A dolog több volt, mint gyanús. 
Lehet, hogy a Cyclostoma spiracellum 
példányai mégsem Borneóról származ-
nak, hanem Koreából? Vissza kellett 
ezért mennem a „borneói” faj eredeti 
leírásához. Kiderült, hogy a példá-
nyokat a HMS Samarang nevű hajó 
1843 és 1846 közötti expedíciója során 
gyűjtötték. Mint kiderült, a hajó érin-
tette Borneót és a koreai Cheju szigetet 
is! A megismert tények fényében az a 
legvalószínűbb magyarázat, hogy a 
Cyclostoma spiracellum példányait az 
angol kutatóhajó útja során Koreában 
gyűjtötték, és véletlenül rossz lelőhelyet 
írtak a címkére. Ennek következmé-
nye, hogy mivel a fajt kétszer írták le, 
a korábbi név – spiracellum – érvényes, 
viszont a típuslelőhely (Borneo) való-
színűleg hibás, hiszen egy endemikus 
(bennszülött) fajról van szó.

A történet két tanulsága egyrészt, 
hogy a 100–200 éve leírt fajok eseté-
ben előfordulhat, hogy a lelőhelyada-
tok nem mindig helyesek. Másrészt 
szerencsés, ha a taxonómus kutató 
minél nagyobb csoportot (példá-
ul egy egész családot) ismer, és nem 
csupán egy-egy földrajzilag körülha-
tárolt terület faunáját, hiszen hasonló 
turpisságokra csak így derülhet fény.

Páll-GeRGely BaRna

A Brit Kelet-indiai Társaság HMS Samarang nevű expedíciós hajója, amely 1822-ben indult 
útjára. Ez a hajó vitte Londonba a Cyclostoma spiracellum nevű faj példányait, amelyeket rossz 

lelőhelyei cédulával láttak el.

A: Cyclostoma spiracellum Adams & Reeve, 1850 típuspéldánya; B: Alycaeus kurodai Pilsbry & 
Hirase, 1908 típuspéldánya. A két név egy fajt takar. A méretarány 5 millimétert mutat.
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Kihalhatnak-e teljesen 
a rovarok a Földről?

A rovarok minden mérőszám 
szerint a bolygónk legtömege-
sebb állatai. Valós mennyiségü-
ket csak becsülni tudjuk, hiszen 
szinte bizonyos, hogy nagyobbik 
részüket még soha nem látta az 
ember. A tudomány által ismert 

rovarfajok nagyjából 900 ezren van-
nak, de a legkonzervatívabb becslé-
sek szerint is legalább kétmillió fajuk 
élhet a Földön, jó részük a trópusi 
esőerdőkben. Az esőerdei óriásfák 
csak az elmúlt időszakban indult en-
tomológiai felmérései olyan tömege-
sen eredményezték eddig ismeretlen 
rovarfajok felfedezését, hogy ezek 
felismerésének üteméből extrapolálni 
próbáló kutatók nem tartják kizárt-
nak, hogy a Földön akár 30 millió 
rovarfaj is élhet. Több katicafaj léte-
zik, mint emlősfaj, és több hangyafaj, 
mint madárfaj.

Minden egyes pillanatban 10 trillió 
(az 1-es után 19 nulla) rovaregyed él 
a Földön, egyes becslések szerint a 
rovarok az embernél 300-szor na-
gyobb biomasszát jelentenek (össztö-
megük alapján). Hogyan is halhatna 
ki egy ilyen tömeges állatcsoport?! 
Nos, hogy megelőlegezzük a választ, 
valószínűleg sehogy, de ha megvizs-
gáljuk azokat az indokokat, amelyek 
miatt sok rovarkutató az utóbbi né-
hány évben mégis csak katasztrófát, 
összeomlást vagy apokalipszist emle-
get, akkor rá kell döbbennünk, hogy 
a valóság ettől még egészen aggasztó.

A helyzet válságossága két éve vált 
nyilvánvalóvá a tágabb tudományos 
közvélemény számára, amikor a 
holland Radboud Egyetem kutatói és 
munkatársai a Plos One folyóiratban 
közölt tanulmányukban egy német 
rovartani társaság 27 évnyi rovarcsap-
dázási adatait elemezve megdöbbentő 
felfedezésre jutottak. 1503 rovarcsap-
da fogásai azt mutatták, hogy 1989 és 
2016 között 77 százalékkal csökkent 
a szálló rovarok száma a németorszá-
gi Krefeld város környékén. Ez nem 
elírás, valóban háromnegyedével lett 
kevesebb a szálló rovarok száma.

Ez már olyan mértékű fogyás volt, 
ami a közéleti sajtó figyelmét is 
felkeltette, és sorra jelentek meg 
a bogárarmageddont jósló cikkek. 
Ezt akár a sajtó szenzációszeretetére 
is foghatnánk, csakhogy tudományos 
közlemények is jelentek meg szép 

számmal, és ezek végkövetkeztetése 
sem tért el jelentősen. A sok tanulmányt 
az ausztrál Sidney-i, illetve Queenslandi 
Egyetem kutatói foglalták össze és 
vetették alá együttes analízisnek a 
Biological Conservation folyóiratban né-
hány hete közölt review-cikkükben. 
A tanulmány megállapításai szerint a 
világ rovarfajainak 40 százalékát a ki-
halás fenyegeti; a lepkék és a hártyás-
szárnyúak vannak a legnagyobb ve-
szélyben. A fajkihalások legfontosabb 
oka az élőhely pusztulása, mivel azt 
intenzív mezőgazdasági területté ala-
kítják át, de fontos faktorok még a ro-
varölő szerek és a klímaváltozás is. Az 
összes rovar egyedszámbeli fogyását 
pedig évi 2,5 százalékosra becsülték.

Ezeket az eredményeket sokan úgy 
fordították le a laikusok nyelvére, 
hogy az évszázad végére eltűnhetnek 
a rovarok a földről, és ez a teljes földi 
ökoszisztéma összeomlását fogja ered-
ményezni (hiszen a rovarok ezernyi 
pótolhatatlan funkciót látnak el a tár-
sulásokban a beporzástól a lebontásig). 
A jó hír az, hogy gyakorlatilag kizárt 
egy ilyen tömeges és legfőképpen egy 
ilyen diverz állatcsoport teljes kihalása. 
Mire ez bekövetkezhetne (ha egyálta-
lán elképzelhető), mi, emberek már rég 
csak egy rossz emlék leszünk a Földön.

Az ausztrál tanulmány nem töké-
letes – kritizálja is sok entomológus. 
Összesen 73 tanulmányon alapulnak 
megállapításai, amelyeket a „rovar” és 
a „csökkenés” keresőkérdésekkel talál-
tak a nagy tudományos adatbázisok-
ban. Szinte az összes európai és észak-
amerikai fókuszú, noha a legtöbb 
rovar a trópusokon él. A konklúziói 
tehát nem reprezentatívak, és talán 
túlzók is. Ugyanakkor a véleményt 

nyilvánító szaktársak arra figyelmez-
tetnek, hogy a tanulmány hibáinak 
sorolása nem szabad, hogy fals bizton-
ságérzetet nyújtson nekünk, hiszen a 
helyzet kétségtelenül aggasztó.

Már viszonylag kevés rovarfaj el-
tűnése is sokkal nagyobb problémát 
okozhat az ökoszisztémák működésé-
ben, mint azt puszta részarányuk su-
gallná. Minthogy a táplálkozási háló-
zatok alapvető szintjein helyezkednek 
el, az élőhely szinte minden állatának 
táplálkozása közvetve-közvetlenül 
függ tőlük. Ahogy haladunk a táplál-
kozási hálózat egyre magasabb szintjei 
felé, a rovarfajok eltűnésének hatása 
akkumulálódik és megsokszorozódik.

Összességében a legtöbb szakember 
örül annak, hogy a rovarfajok veszé-
lyeztetettsége, és kétségtelen fogyat-
kozása beszédtémává vált. Általában 
ugyanis azzal a problémával küzde-
nek, hogy hogyan értessék meg az 
emberekkel – és legfőképpen a dön-
téshozókkal, akiknek hatalmukban 
állna tenni a kétségtelenül vészes 
módon fogyatkozó rovarfajok érde-
kében –, hogy vizsgálatuk tárgyai 
fontos szerepet játszanak a világban. 
A nagy emlősállatok kihalása ellen 
küzdők szinte behozhatatlan előny-
ben vannak. Mindenki szívesebben 
dögönyözne egy pandát, koalát vagy 
kölyök orangutánt, mint bármelyik 
rovart. Holott az utóbbi állatok kiha-
lása – bármily szívtelenül is hangzik 
ez – közel sem okozna akkora krízist 
a természetben, mint néhány kifeje-
zetten visszataszító ízeltlábúé, ame-
lyek puszta létezéséről is legfeljebb 
a rovarcsalád néhány tucat kutatója 
tud a világon.

Kovács MáRK
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– A LIGO projekt születésekor gon-
dolták volna, hogy évtizedeket kell 
várni a gravitációs hullámok első meg-
figyeléséig? Hogyan tudták ilyen hosz-
szú időn át fenntartani a lelkesedést?
– Megmondom őszintén, soha nem 
gondoltunk munka közben arra, 
hogy még mindig nincs meg az első 
észlelés. Eleinte csupán egy érdekes 
kihívásnak gondoltuk azt, hogy épít-
sünk egy olyan berendezést, ami ké-
pes lehet a gravitációs hullámok köz-
vetlen észlelésére, soha nem az volt a 
fókuszban, hogy tényleges eredmé-
nyeket érjünk el minél hamarabb. 
Ahogyan a legtöbb kísérleti fizikus, 
mi is élveztük a munkát, és nem so-
kat gondolkodtunk a végső célon. 

A munka öröme azokból a tevékeny-
ségekből származik, amelyeket nap 
mint nap végez az ember; akkor lehetsz 
boldog, hogyha a mindennapos tevé-
kenységeidet is élvezed. Kísérleti fizi-
kusként én nagy örömömet leltem pél-
dául az áramkörök összeállításában. 
Ha működött az elkészült áramkör, az 
mindig nagy lökést adott nekem: ilyen-
kor odahívtam nagy lelkesen a kollégá-
imat is, hogy lássák, milyen szépen mű-
ködnek a műszereink! Ha pedig még-
sem működött a megtervezett módon, 
összeültünk a többiekkel, és ötleteltünk, 
hogy vajon mi lehet a hiba. 

Úgy gondolom, hogy két eleme 
van annak, hogy izgalmassá tegyük 
saját magunk számára a tudományt. 
Az első a mindennapos kis kihívá-
sok megoldása a munkánk során. 
A műszerek minden nap valamilyen 

INTERJÚ A NOBEL-DÍJAS RAINER WEISS-SZEL

A MUNKA ÖRÖME 
ÉS A GRAVITÁCIÓS 

HULLÁMOK HASZNA

új feladat elé állítanak minket, így 
változatos problémákon dolgozha-
tunk. A második pedig a kollegák, 
akikkel jó együtt dolgozni; a munka 
során barátok és bajtársak lettünk. 

Tehát nem úgy keltünk fel minden 
reggel, hogy ,,Úristen, még mindig 
nem detektáltunk gravitációs hullá-
mokat!” Sokkal inkább azon gondol-
kodtunk, hogy hogyan állítsuk össze 
ezeket a műszereket, hogy később 
majd valami érdekeset is lehessen velük 

csinálni. Reméltük, hogy talán majd 
egyszer eljutunk oda is, hogy tényle-
gesen megtörténik a gravitációs hul-
lámok detektálása. Senki nem hábor-
gatott minket egészen addig, amíg 
valós közelségbe nem került egy eset-
leges megfigyelés, olyan 1995-96 kör-
nyékén. Hirtelen sokkal nagyobb 

felelősséget éreztünk, hogy az adófi-
zetők pénzéből milyen sokat kaptunk 
erre az obszervatóriumra. Nagy sze-
rencsénk volt, hogy Barry Barish sze-
mélyében egy kiváló igazgatónk volt, 
aki távol tartotta tőlünk a pénzügyi és 
politikai problémákat, így nyugodtan 
dolgozhattunk továbbra is. 

November elején hazánkba látogatott a gravitációs hullámok közvetlen detektálásáért Nobel-díjban 
részesült fizikus, Rainer Weiss, a felfedezést tevő LIGO kollaboráció egyik alapítója. Az elismert kuta-
tó az ELTE meghívására érkezett Magyarországra, hogy átvegye az egyetem legrangosabb kitünteté-

sét, a díszdoktori címet. Az MTA-n tartott előadása után beszélgettünk vele.

Rainer Weiss 1932-ben született Berlinben. Családjával először Prágába, majd 1938-ban az 
Egyesült Államokba menekült. 1964-től a Massachusetts Institute of Technology professzo-
ra. Weiss a lézer-interferometrikus gravitációshullám-detektor feltalálása és a LIGO projekt 
megvalósítása mellett a NASA COBE műholdjának fejlesztésében is részt vett, amely a 

Rainer Weiss, Barry Barish és Kip Thorne 2017-ben kapták meg a fizikai Nobel-díjat
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– Milyen a kapcsolata a magyar ku-
tatókkal?
– Frei Zsolt csoportja az ELTE-n a 
LIGO kollaboráció tagja, így az ő 
munkájukat ismerem. Két projekt-
jüket emelném most ki. Az egyik so-
rán olyan műszereket fejlesztenek, 
amelyekkel a LIGO detektoroknál 
meg lehet mérni a levegő kicsiny sű-
rűségbeli változásait, amelyek aka-
dályozzák a megfigyeléseket. Ezeket 
a műszereket infrahangmikrofo-
noknak hívjuk, és a csoport el is jut-
tatta őket a LIGO detektoraihoz. 

De nem is ez a legfontosabb hozzá-
járulásuk a LIGO-hoz, hanem a de-
tektor adatainak analízisében való 
részvétel, és az a munka amelyet a 
gravitációs hullámok forrásainak 
modellezésében végeznek. Azon dol-
goznak, hogy milyen információkat 
tudunk kinyerni a gravitációs hullá-
mokból, és hogyan tudhatjuk meg 
ebből, hogy milyen fizikai folyama-
tok is mennek végbe a forrásnál. 
– A fizika mely területein várja a 
legjelentősebb felfedezéseket a kö-
vetkező években?

Számomra talán az egyik legjobb 
része a munkámnak a vákuumrend-
szer megalkotása volt, amelyen öt 
éven át dolgoztam, mégis, a remek 
kollegákkal és az izgalmas kihívá-
sokkal minden nap másmilyen volt. 
Összefoglalva tehát, a nap mint nap 
végzett munka öröme hajtott min-
ket előre, nem pedig a távlati cél.
– Hogyan hasznosíthatóak a mun-
kájuk során elért eredmények a min-
dennapi életben?
– Még nem látom tisztán az általunk 
elért néhány fejlesztés hasznosságát a 
hétköznapi életben, azonban két terü-
letet ki tudnék emelni, amelyeket már 
most is használnak a tudományos ku-
tatáson kívül is, bár ezek egyike sem 
több milliárd dolláros technológia. 

Az első ilyen eljárás a tükrök bevo-
natával kapcsolatos. A LIGO-nál 
olyan tükrökre volt szükségünk, 
amelyek minősége meghaladta a kor 
technológiáját. Ma már széles kör-
ben alkalmazzák ezt, például az 
iparban és az amerikai hadseregnél 
is. Talán azóta már az oroszoknál is.

A másik terület ahol úttörő fejlesz-
tést végeztünk, az a szeizmikus izo-
lációs rendszerek. Ezek nagyon széles 
körben használhatóak lennének az 
iparban, főként a félvezetőkkel vagy 
mikroszkópiával foglalkozó vállala-
toknál, ahol rendkívül jól kell stabili-
zálni a műszereket. Ez a technológia 
még kevésbé terjedt el, de úgy gon-
dolom, a jövőben fontos lesz. 

A korábban említett vákuumrend-
szer is használható lenne széles kör-
ben, azonban ezt nem megfelelően 
kezeltük. A LIGO-nál rengeteg 
munkát fektettünk abba, hogy nagy-
méretű és olcsó vákuumrendszert 
tudjunk építeni, majd 8 évre egy ipa-
ri vállalat dolgozói csatlakoztak hoz-
zánk a LIGO detektorok megépíté-
séhez. Mi biztosítottuk számukra a 
továbbképzést és a technológiát, 
azonban mikor 8 év után visszatértek 
a céghez, mindegyiküket elbocsátot-
ták, ugyanis a vállalat profilt váltott, 
és ezután az építés helyett szoftver-
fejlesztéssel kezdtek foglalkozni. Így 
tehát mindaz a tudás, amit mi átad-
tunk ezeknek a dolgozóknak, elve-
szett az ipar számára. Nagyon csaló-
dottak voltunk, mert a csővezetékek 
és a részecskegyorsítók építésénél is 
rengeteg pénzt lehetne spórolni az ál-
talunk fejlesztett technológiával. 

Albert Einstein 1916-os cikkében írta le, hogy a téridő szövetén apró rezgések, gravitáci-
ós hullámok terjedhetnek, azonban akkoriban senki sem tartotta reálisnak, hogy ezeket 
valaha ki lehet majd mutatni. Majdnem száz évet kellett várni a gravitációs hullámok első 
közvetlen detektálására: 2015 szeptember 14-én a két amerikai LIGO detektor észlelte két, 
kb. 30 naptömegű fekete lyuk egymás körüli keringéséből és összeolvadásából szárma-
zó, 1 milliárd fényév távolságból érkező hullámokat. A LIGO kollaboráció azóta még tíz 
gravitációs hullámot figyelt meg, amelyek fekete lyukak vagy neutroncsillagok összeolva-
dása során keletkeztek. A hatalmas jelentőségű felfedezésért a kollaboráció három tagja, 
Rainer Weiss, Barry Barish és Kip Thorne részesült a 2017-es fizikai Nobel-díjban.

Nobel-díjas előadása az MTA-n  (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)
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rádiócsillagászat, a röntgencsillagászat 
stb. Azt találtuk, hogy annak ellenére, 
hogy az univerzum első ránézésre nem 
tűnik valami eseménydús helynek, 
egy igazi őrültekháza van odakint! 
Mindenféle hihetetlen dolgokat pil-
lantottunk meg, hatalmas erejű robba-
násokat és mindenféle egzoltikus dina-
mikai folyamatot. Mindezt úgy láttuk 
meg, hogy csak az elektromágneses su-
gárzás különféle tartományait használ-
tuk a megfigyelésekhez. Ha pedig 
gravitációs hullámokat is használunk a 
megfigyelésre, olyan forrásokat is fel-
fedezhetünk, amelyeket más módon 
nem tudnánk. 

Nemrég megkérdezték tőlem, hogy 
hiszek-e a Multiverzumban. Azt vála-
szoltam, hogy nem hiszek benne, de 
vannak ötletek arra, hogy ha létezne, 
hogyan lehetne gravitációs hullámokkal 

– Biztos vagyok benne, hogy a 
gravitációshullám-asztrofizikában na-
gyon izgalmas idők elé nézünk. Talán 
pontosabb megfogalmazás, hogyha 
inkább többcsatornás csillagászatként 
beszélünk erről a területről, ugyanis az 
Univerzum különböző eseményeiről 
különbözőféle csatornákon – mint 
például a látható fény vagy a gravitáci-
ós hullámok – érkezik hozzánk az in-
formáció, és ezek mindegyikéből mást 
és mást tudhatunk meg. A 2017. au-
gusztusi neutroncsillag-összeolvadás 
megfigyelése egy remek példája volt 
ennek. Kip Thorne gyakran fejtegeti 
azt, hogy mindig, mikor a csillagá-
szatban egy-egy új terület nyílt meg, 
teljesen új dolgokat tudhattunk meg az 
univerzumról. Eleinte csak a látható 
fény segítségével figyeltük meg a világ-
egyetemet, majd később megszületett a 

kimutatni. Az egyik ötlet szerint pél-
dául ha az égbolt egyik részén olyan 
sok fekete lyukat találunk, mint az 
összes többi részén együtt, akkor ott 
valami érdekesnek kell lennie. 
Hogyan tudnánk ezt megmagyaráz-
ni? Talán egy féregjárat van ott egy 
másik univerzumba? Ki tudja? Nagyon 
érdekes felfedezés lenne. De akármi-
lyen forrásokból észleljünk is gravitáci-
ós hullámokat, nagyon izgalmas 
15-20 év elé nézünk a csillagászatban 
és az asztrofizikában.

A többcsatornás csillagászat mellett a 
kozmológia is eszembe jut. Éveken át 
foglalkoztam kozmológiával, és akko-
riban ez egy egészen nyugodt terület 
volt, mindaddig, amíg az a fránya sö-
tét energia fel nem bukkant. A sötét 
anyag nem zavart, azt több módszerrel 
is sikerült kimutatni, nem gondolom, 
hogy a létezése jelentősen megváltoz-
tatná az elméleteinket a gravitáció ter-
mészetéről. Főleg nem most, hogy a 
gravitációs hullámok megfigyelésével 
bebizonyítottuk, hogy a sebességük 
megegyezik a fénysebességgel, így a 
különféle alternatív gravitációelméle-
tek nagy részét sikerült kizárnunk. 

A sötét energia mibenléte azonban 
egy igazi kihívás; úgy gondolom, je-
lenleg ez a legsürgetőbb kozmológiai 
probléma. Emellett az elméleti fiziku-
sok számára komoly fejtörést okoz a 
gravitáció és a kvantummechanika 
összeegyeztetése is, amely a fizika ren-
geteg fontos kérdésére választ adhatna.

Dálya GerGely
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A LIGO tükreinél használt technológiát ma már széles körben alkalmazzák
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A legtöbb halálos áldozatot az 
emberiség története során a 
fertőző betegségek szedték, s 

mind a mai napig a vezető halálokok 
közé tartoznak, főleg a fejlődő orszá-
gokban. Az első antibiotikum, a peni-
cillin felfedezése az 1920-as évek vé-
géhez köthető. Ipari előállításuk ki-
dolgozása az 1940-es évekre tehető, s 
jelentősen megnövelte a fertőző be-
tegségekkel szembeni túlélési esélye-
ket. Az antibiotikumok kutatásának 
fényes korszaka volt az 1950–1987 
közötti időszak: egyre több antibioti-
kumot kezdtek el alkalmazni mind a 
humán-, mind pedig az állatgyógy-
ászatban. A kutatások gerincét a ha-
gyományos szűrőmunka tette ki, 
vagyis egyes anyagok antibakteriális 
hatását vizsgálták. Ezt a módszert 
váltotta fel idővel a szerkezet–hatás 
alapú kutatás, amely már célzott ké-
miai módosításokra épült. 

Rezisztencia akár 1 év alatt
A bakteriális rezisztencia kérdése 
egyre nagyobb gondot okoz szerte a 
világban, főleg az új antibiotikumok 
elleni válasz-mechanizmusok gyors 
kialakulása. Utóbbihoz egyes ese-
tekben már 1 év sem szükséges.

Mi a mozgatórugója ennek a rend-
kívül gyors alkalmazkodásnak? 
Sajnálatosan az elsődleges ok az 
emberi tényező. Így feltétlenül meg 

kell említenem az orvosi gyakorlat pa-
zarló és túlzott antibiotikum-haszná-
latát (például akut felső légúti beteg-
ség esetében rutinszerű felírása, ak-
kor is, ha vírusos megbetegedésről 
van szó). A páciensekre is gyakran jel-
lemző, hogy felelőtlenül és nem körül-
tekintően alkalmazzák a kúraszerű 
használatra felírt antibiotikumokat 
(kihagyott adag, idő előtti befejezés, 
felülfertőződés esetén újabb adagok 
bevétele stb.). Egyes országokban (pél-
dául Indiában, Kenyában, Dél-Afri-
kában és Vietnamban) az antibioti-
kumok kifejezetten magas értéket 
képviselnek, ezért a feketepiacon 
nagy mennyiségben és viszonylag 
könnyen beszerezhetők. Az antibio-
tikumok igen jó hozamnövelőként is 
alkalmazhatók, így a mezőgazda-
ságban való felhasználásuk széleskö-
rűen elterjedt az állattenyésztésben. 

Mindezek összefüggnek és egymást 
gerjesztő folyamatok, vagyis a felso-
rolt problémák csak építőelemei a nagy 
egésznek. A bakteriális eredetű rezisz-
tenciakutatások során meghatározták a 
kialakulási gócpontokat, de teljes körű 
és megbízható megoldást nem sikerült 
„még” találni. A cikkben szereplő fo-
lyamatábrán jól látható, hogy több in-
terakció során is fertőződhet az ember 
(természetes, felszíni vízben fürdés, 
húskészítmények, mosatlan zöldség- 
vagy gyümölcsfogyasztás). Nagyobb 
problémát jelenthet, hogy a baktériu-
mok is több ponton válhatnak rezisz-
tenssé az adott antibiotikummal szem-
ben (a haszonállatokban, a hobbiálla-
tokban vagy az emberekben).

A nemi úton terjedő gonorrhea kórokozója, 
 a Neisseria gonorrhoeae

(FORRÁS: WWW.CDC.GOV/STD/

GONORRHEA/ARCHIVE.HTM)

Az antibiotikumok bevezetése és a rezisztencia kialakulása közötti időszak egyre rövidebb 
(FORRÁS: HTTP://EVOLUTIONMEDICINE.COM)

E L  F O G  J Ö N N I  A  P O S Z T- A N T I B I O T I K U S  K O R ?

SZUPERBAKTÉRIUMOK
A több, különböző típusú antibiotikummal szemben ellenálló bak-
tériumtörzsekkel – a szuperbaktériumokkal – kapcsolatosan szám-
talan szakcikk, véleménycikk és jóslás jelent meg, melyek az 
antibiotikumok utáni kort jelenítik meg. Elméletileg már akár 
néhány év múlva eljöhet a legrosszabb: egy kisebb karcolás vagy 
egy bakteriális felfázás is nagy megpróbáltatások elé állíthatják az 
orvosokat és betegeket egyaránt, szerte a világon, aminek komoly 
gazdasági és járványtani vonatkozásai lesznek. A folyamat mai 
ismereteink szerint nem visszafordítható, de lassítható, főként az 
egyén szintjén. Mindenesetre kis tudatossággal elejét lehet venni 

a folyamat túlzott felgyorsulásának.
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jelent meg az első „összefoglaló” 
WHO-jelentés. Európában évente 
400 ezer embernek van antibioti-
kum-rezisztens fertőzése és közülük 
25 ezren halnak meg. Az Amerikai 
Egyesült Államokban – ahol például 
2008-ban 20 milliárd dollárt költöt-
tek a fertőző betegségek kezelésére – 
éves szinten 2 049 442 fertőzést jelen-
tenek be, melyeket valamilyen anti-
biotikum-rezisztens baktérium- vagy 

A világot érintő súlyos probléma 
feltárása sajnos nem teljes körű, mivel 
az okokat (az előzőekben felsorolt 
összefüggéseket) ismerjük, de számos 
országban nem áll rendelkezésre hite-
les statisztika sem a mezőgazdasági, 
sem az egészségügyi ágazatból, sőt 
Afrika egyes országaiban még becslé-
sek sem kerülnek napvilágra. Az anti-
biotikum-rezisztens baktériumok globá-
lis helyzetéről csupán 2014 áprilisában 

gombatörzs okoz, s a fertőzés követ-
keztében 23 ezren elhaláloznak. 
Meglepő módon az antibiotikummal 
kapcsolatos probléma Kínában a leg-
égetőbb, mivel a saját felmérésük 
alapján a különböző kórházakból 
gyűjtött minták (mintegy 250 ezer 
darab) mindegyike ellenálló volt az 
antibiotikumok 80 százalékára. 

Alternatívák
Az 1980-as évek óta (1987, lipopeptid 
osztály) egészen mostanáig nem fe-
deztek fel új antibiotikum osztályt, 
vagyis az eddigi alapvázakat fejlesz-
tették tovább több-kevesebb sikerrel. 
A legújabb kutatások azonban egy új 
vegyületet írtak le, a teixobactint, ez 
egy igen fontos előrelépés, mivel új tí-
pusú antibiotikumnak számít. Emel-
lett további vizsgálatokkal kimutatták 
róla, hogy az emlőssejtekre nincs ká-
ros hatással, csak a mikrobákra, így 
belátható időn belül piacra kerülhet 
mint új antibiotikum. 

Az antibiotikum-használat területei és azok 
szerepe a rezisztencia kialakulásában

VESZÉLYESSÉGI FOKOZATOK

Sürgősen megoldandó problémát okozó baktériumtörzsek – e kórokozók a közeljövőben nagy valószínűsséggel kezel-
hetetlenek lesznek:
• a carbapenem hatóanyagra rezisztens Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumok, kiemelten a Klebsiella pneumoniae és az 

Escherichia coli;
• a multirezisztens gonorrhoea (Neisseria gonorrhoeae), mely éves szinten mintegy 106 millió embert betegít meg a világon és 

egyetlen hatóanyagra biztosan reagál, az azithromycinre (nem alakult ki még rezisztens törzs);
• Clostridium difficile, mely baktériumtörzsnek gyorsan növekszik az antibiotikumokkal szemben az ellenállósága, de mind a mai 

napig fontos markertörzs más antibiotikumok használhatóságának ellenőrzésére

Súlyos veszélyeket hordozó, de középtávon még kezelhető baktériumtörzsek – olyan kórokozók, melyek ugyan 
multirezisztensek, ám jelenleg alacsony fertőzöttségi szintet mutatnak, de gyors beavatkozást igényelnek, amint megjelennek:
• nosocomiális fertőzést okozó törzsek: Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa, a vankomycin-rezisztens 

Enterococcusok és a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus;
• romlott, mosatlan élelmiszerekkel, széklettel vagy állatokkal való érintkezést követően: Campylobacter jejuni (súlyos gyomorfertőzés), 

Salmonella és Shigella, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis;
• emberi szervezetben megtalálható, de alapesetben problémát nem okozó törzsek: Candida albicans (kandidiázis) 

Veszélyesek lehetnek hosszútávon – azok a kórokozók, melyek megfigyelést és megelőzést igényelnek (megfelelő statiszti-
kai adatok felvétele és inkább elkerülni, mint kezelni): 
• vancomycin-rezisztens Staphylococcus aureus: a vancomycint alkalmazzák leggyakrabban ilyen fertőzés esetében (mivel a 

meticillin legtöbbször hatástalan), ezért hosszú távon ezzel az antibiotikummal szemben is rezisztencia alakulhat ki, ezt ez idá-
ig 13 esetben mutatták ki;

• erythromycin-rezisztens A csoport Streptococcus pyogenes: a toxikus sokk szindróma (TSS) okozója, évente körülbelül 500 millió 
fertőzést okoz, de ez idáig jól kezelhető;

• Clindamycin-rezisztens B csoport Streptococcus agalactiae: az újszülöttek és idősek vannak kitéve a veszélyének, nem okoz be-
tegséget, a bélben megtalálható és emellett a hüvelyben is megtelepedhet, ebből adódóan az újszülöttek fertőződhetnek (ezt ma 
már szűrővizsgálatokkal megelőzik) 

A három nagy csoportot kiegészítendő, ismertek olyan talajlakó baktériumok, melyek képesek felhasználni táplálékként az egyes 
antibiotikumokat, illetve bizonyos törzsek képesek „átaludni” az antibiotikummal való kezelést. Ennek folyományaként új antibioti-
kum-forrásokat, illetve alternatív megoldások sokaságát kezdték tesztelni kutatók szerte a világban.
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Az amerikai hadsereg számára fon-
tos szempont egy járvány megelőzése 
vagy hatékony kezelése, így antibio-
tikum-fejlesztés helyett egy sokkal 
specifikusabb módszert szorgalmaz. 
Ez a kis interferáló RNS (siRNS) te-
rápiának nevezett módszer, mely a 
baktérium egyes génszakaszait isme-
ri fel és gátolhatja a baktérium kü-
lönböző anyagcsere-útvonalát. Mű-
ködését tekintve rugalmas nano-
részecskékbe csomagolják a progra-
mozható siRNS-t és így juttatják a 
beteg szervezetébe. A humánkísér-
letek 5–10 éven belül várhatók. 

Egy régi-új ismerős is előtérbe került: 
a baktériumokat fertőző vírusok, a 
bakteriofágok. Jelentőségük az ismere-
tek hiánya és az antibiotikumok elter-
jedése miatt jócskán csökkent, a 
fágkutatások az 1940-es években meg-
szűntek. A 2010-es évek óta kezdtek 
velük újra komolyabban foglalkozni, 
sőt már biotechnológiailag tervezett, 
betegségek esetén használható fágok 
kifejlesztésén dolgoznak. Ennek a ku-
tatási iránynak az elágazásaként sikere-
sen teszteltek különböző endolizineket, 
melyeket a bakteriofágokból nyertek 
ki és speciálisan a patogén baktérium-
törzsek ellen használhatók, míg a többi 
baktériumtörzset nem bántják. 

Egyes kutatások az óceánok mélyén 
keresik a következő generációs anti-
biotikumokat. Számos mélytengeri 
mintából sikeresen izoláltak egy új 
vegyületet, az anthracimycint, mely 
képes elpusztítani az anthrax, más 
néven a lépfene kórokozóját, a Bacil-
lus anthracis-t, valamint a meticillin-
rezisztens Staphylococcus aureust 
(MRSA-t) is. Ám mivel ez egy alap-
kutatás része, így egy használható és 
kellően tesztelt gyógyszer 10 éves 
távlatban képzelhető csak el. 

A legérdekesebb felfedezésnek a 
pandák véréből izolált új antibakte-
riális peptidet, a katelicidint tartom. 
Szerencsére az anyag előállításához 
nincs szükség a pandák vérére, mes-
terségesen, laboratóriumi körü lmé-
nyek között is létre lehet hozni. 
A vizsgált peptid igen nagyszámú 
baktérium- és gombatörzs ellen bi-
zonyult hatásosnak. 

Mit tehet az egyén?
A kiindulópont az, hogy túl sok an-
tibiotikumot „fogyasztunk”, és azt 
is helytelenül. Európában a legkeve-
sebbet és a legtöbbet használó or-
szág között négyszeres a különbség. 
A legtöbbet használt antibiotikum-
nak pedig a „jó öreg” penicillin és 
származékai bizonyultak, de emel-
lett a széles hatásspektrumú antibio-
tikumok is keresendő vegyületek 
(ezeket írják fel tévesen az orvosok 
vírus eredetű fertőzés esetén is). 

A felelősségteljes egyéni hozzáállás, 
az orvosi felülvizsgálat, a megfelelő di-
agnosztika és a felírt antibiotikum he-
lyes használata, valamint a kellő tájé-
koztatás vezethet a mennyiségi haszná-
lattól a minőségi kezelésig. Megelőzés-
sel elkerülhetők a fertőzések, az egyén 
a saját higiénés szokásainak helyes ki-
alakításával sokat tehet az ügy érdeké-
ben. Rendszeres tisztálkodás, naponta 
többszöri alapos kézmosás (tehát nem 
az 5 másodperces maszatolás), csak 
mosott gyümölcs és zöldség fogyasztá-
sa, helyesen előkészített ételek fogyasz-
tása (friss alapanyagok, megfelelő in-
tenzitású és időtartamú hőkezelés), a 
körültekintő és tudatos szerelmi élet 
(óvszerhasználat vagy monogám 

kapcsolat) – ezekkel az egyszerű szabá-
lyokkal jelentősen csökkenthető a fer-
tőzések kialakulásának kockázata.

Amennyiben mégis megfertőző-
dünk – 100 százalékos védettséget 
nem lehet kialakítani –, az első és 
legfontosabb a kór mibenlétének fel-
tárása és igazolása (tényleg baktéri-
umfertőzés?). Ha igazolódik a diag-
nózis, akkor a megfelelő antibioti-
kum-típust a vizsgálat során már el-
lenőrizték, így az orvos a pontos 
adagolást is be tudja állítani. A helyes 
adagolás a betegtájékoztatóban min-
dig megtalálható. A legfontosabb, 
hogy az utasításoknak megfelelően 
szedjük az előírt időtartamig, akkor 
is, ha esetleg két-három nap után 
jobban érezzük magunkat. Ilyenkor 
ugyanis nagy a visszafertőződés koc-
kázata, ha félbeszakítjuk a gyógyszer 
szedését. Ez esetben már nem biztos, 
hogy hatni fog az adott vegyület, sőt 
ha igazán „ügyesek” vagyunk, egy 
rezisztens baktériummal örvendez-
tethetjük meg a közvetlen környeze-
tünkben élőket. Ezt pedig bizonyára 
szeretnénk elkerülni…

A jövőkép
A penicillin felfedezése egy új kor 
hajnalát jelentette, de a multirezisztens 
törzsek felbukkanása, a profitorientált 
gyógyszeripar és a felelőtlen antibioti-
kum-használat az alkonyát is gyorsan 
elhozhatja ennek a korszaknak. Az át-
törést új antibiotikum osztály(ok) fel-
fedezése tenné lehetővé. Nem egy 
kormány dollármilliárdokkal veszi fel 
a harcot, a kutatók újabb és újabb terü-
leteket hódítanak meg új antibiotiku-
mok után kutatva, így számtalan al-
ternatív próbálkozás látott napvilágot. 
Mind hazai, mind pedig nemzetközi 
összefogások jöttek létre, hogy ezt a 
globális problémát, ha nem is megol-
dani, de legalább kezelni tudjuk.

A már említett egyéni felelősség 
sem utolsó szempont, mivel mi átlag-
emberek kérjük, íratjuk fel a leg-
erősebb és szerintünk leghaszno-
sabb szereket, majd szedjük be, 
ahogy mi szeretnénk. Az pedig a 
mi felelősségünk is, hogy majd a 
gyerekeinket és unokáinkat is ha-
tékonyan tudjuk megvédeni a 
bakteriális fertőzésektől. Az anti-
biotikumokat egyféleképpen kell 
szedni – ésszel…

Krüzselyi Dániel 

 Vancomycin-rezisztens Staphylococcus 
aureus baktériumok

(FORRÁS: CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION'S)

A kandidiázist okozó 
Candida albicans

(FORRÁS:WWW.CDC.

GOV/DRUGRESISTANCE/

BIGGEST_

THREATS.HTML)
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A z egyetemisták életvitelét 
vizsgálva kiderült, hogy a 
hallgatók szorgalmi időben 

jellemzően este 11 óra és éjfél között 
fekszenek le, míg 7-8 körül kelnek. 
Ez persze érdekes annak tükrében, 
hogy sok egyetemen az első óra álta-
lában 8 óra magasságában kezdődik. 
Talán ez a tényadat is alátámasztja, 
hogy a hallgatók mintegy harmada 
késve érkezik be az egyetemre (az-
az az első óra kezdete után). Szün-
időben általában heterogénebbek. 
Habár jellemző az éjféli fekvés, so-
kan csak éjjel 2-kor vagy később ke-
rülnek ágyba. Ezután nem meglepő, 
ha egyesek csak 10-kor vagy még 
később kelnek fel. A vizsgára való ta-
nulás metodikája is eltérő. Míg egye-
sek igyekeznek időben lefeküdni és 
felkelni, addig a stresszesebbek, va-
lamint a tanulást előzetesen haloga-
tók 2-3-ig is tanulnak, de az sem 
szokatlan, hogy éjjel le sem feksze-
nek, azaz áttanulják az egész éjjelt 
(arányuk kb. 5-10%). Kiderült to-
vábbá az is, hogy egy tipikus egyete-
mista a tanulnivalójának mintegy 
felét hagyja az utolsó napokra, amely 
meg is magyarázza azt, miért is kell 
a vizsga előtt hosszasan éjszakáznia.

Az életvitelhez természetesen hoz-
zátartozik a szórakozás is. Az egyete-
misták havi 1-2 alkalommal mennek 
el bulizni, hogy kiadják magukból a 
gőzt, feltöltődjenek, és jól érezzék 
magukat. Ezek az alkalmak rendsze-
rint két elhagyhatatlan jelenséggel 
párosulnak; aki buliba megy, az 
gyakran hangosan szóló zenés kör-
nyezetben tölti az időt, másrészt 
szinte biztosan fogyaszt alkoholt. 
Életviteli elem továbbá a dohányzás 
is, amely a fiatalok mintegy negyedét 

A NEMZEDÉKVÁLTÁS HATÁSAI

Z GENERÁCIÓS 
EGYETEMISTÁK

érinti. A cigarettára rágyújtók jelen-
tős hányada kocadohányos, azaz mi-
nimálisan szívnak el egy-egy szálat, 
azt is jellemzően abban az esetben, 
ha a társaságban más is rágyújt.

Környezeti-tudatosság és 
elkötelezettség

Az ökológiai környezetünk megóvá-
sa saját felelősségünk, és e kérdések-
ben a magasan kvalifikáltaknak jó 
példával kell a többiek előtt járni. 
Ennek ellenére az tapasztalható, 
hogy az egyetemisták csupán mi-
nimálisan foglalkoznak a termé-
szeti értékek megóvásával. Egyre 
többen veszik figyelembe a szelek-
tív hulladékgyűjtési lehetőséget, 
azonban továbbra is rengeteg ener-
giát pazarolnak. A mellékhelysé-
gekben távozás után is állandóan 
ég a villany, ami már önmagában 
sok áramot fogyaszt, nem beszélve 
arról, hogy az okostelefonok napi 
szintű töltése mennyi plusz energiát 
emészt fel. A kutatások adatai alapján  

habár sokan hallanak, vagy tanulnak 
az ökológiai környezetről, bármilyen 
tevékenységgel csak abban az esetben 
óvják a természetet, ha azzal nem lóg-
nak ki a sorból, illetve ha sokat nem 
kell tenni érte.

A mai egyetemisták tehát jellem-
zően konformisták. Ha rajtuk múl-
na, soha nem vennének fel órát, 
vagyis nem úgy tűnik, mint akiket 
kifejezetten érdekel az, amit tanul-
nak, vagy ha mégis, úgy elvárják, 
hogy a tudás azonnal az ölükbe hull-
jon. A kutatások arra az eredményre 
jutottak, hogy nagyságrendileg a 
hallgatók 75%-a jelenik meg egy 
órán, de előfordulnak esetek, ami-
kor a több száz fős előadóban 20-30 
fő hallgatja az oktatót. Az óra láto-
gatottsága nagyban függ attól, 
hogy a hallgatók mennyire félnek 
az adott tárgytól, milyennek tartják 
a tanárt, vagy értelmét látják-e, 
hogy bemenjenek az órára. Sokan a 
lehetséges hiányzások számát is 
„kimaxolják”, azaz kihasználnak 

Folyamatosan tapasztalhatjuk, hogy évről-évre drasztikusan változik körülöttünk a világ, a felnövő 
fiatalok pedig ennek megfelelően esnek át jelentős átalakuláson. Jelenleg nagy hányaduk egyetemre 
jár, mely hazánk összlakosságának 0,9%-át teszi ki. Célszerű tehát minél jobban megismerni azt a 
korosztályt, amely 10-20 év múlva az értelmiségi réteget, valamint a vállalatok középvezetőit fogja adni.

A budapesti hallgatók bulizásának havi átlaga
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A hallgatók hiányos illeme más eset-
ben is megmutatkozik. A kutatások-
ból az is kiderült, hogy az egyetem 
épületei közelében számukra teljesen 
természetes, hogy egy autós átengedi 
őket az úttesten. Becslések szerint csu-
pán minden tizedik fiatal köszöni meg 
az autósnak, hogy átengedte, a mara-
dék 90% zenét hallgatott, a mobilját 
babrálta, vagy természetszerűnek 
tartotta, hogy neki van elsőbbsége. 
A csoportos közlekedés és a „kütyü-
zés” teljesen beszűkítette a fiatalok pe-
rifériás látását, amelyből több esetben 
konfliktus is adódott.

Az egyetemisták 98%-a rendelkezik 
okostelefonnal, amelyet persze elősze-
retettel használnak is. Sok hallgató ma-
gával hordja a laptopját, de egyesek 
más modern eszközöket is bevisznek az 

egyetemre (kamera, tablet). Nagyjából 
a hallgatók szűk fele használja az okta-
tási intézményekben laptopját. A digi-
tális eszközök ily szinten történő hasz-
nálata azonban árt az intellektuális tu-
dásnak. Egy átlagos egyetemista, habár 
szakmájával tisztában van, általános 
műveltsége lekorlátozódik azokra a tu-
dásokra, amik kényelmesen elérhetők.

A felmérések eredménye szerint egy 
nem átlagos középkorú tudása 
egyenértékű egy jobban tájékozott 
egyetemistáéval, míg a legfrissebb 
adatok alapján egy átlagosnál jobb 
képességekkel rendelkező 8. osztá-
lyos általános iskolás vagy gimnazis-
ta tudásszintje megegyezik egy 
átlagegyetemistáéval. Mindez tehát 
azt jelenti, hogy egy mostani hallga-
tó 14 éves kora óta jellemzően már 
nem bővíti tudásbázisát, hanem csak 
szakmai irányultságú ismereteit sajá-
títja el az általános műveltséggel ösz-
szefüggő ismeretek kárára. Ez ösz-
szességében csökkenti a 14 és 20 éves 
korosztály tudásszintje között fenn-
álló különbséget.

A kutatások rámutatnak, hogy a je-
lenlegi egyetemista réteg sem életvi-
tele, sem elkötelezettsége, sem tudása 
alapján nem tűnik ki a társadalom-
ból, következésképpen nem képes a 
társadalom többi embere számára 
példaként szolgálni. Mindez egyben 
azt jelenti, hogy jelenleg túl van 
misztifikálva az egyetemista lét, 
ugyanis a vizsgált tényezők közül egy 
esetben sem emelkednek ki. Ahhoz, 
hogy a felsőoktatás visszanyerje régi 
státuszát, fontos, hogy egy felsőokta-
tásban tanulóban több legyen az alá-
zat, fegyelmezettebb legyen az élet-
vitele, illetve általános műveltségével 
is kiemelkedjen és az számottevően 
magasabb legyen az átlagosnál.

Faragó Péter

minden lehetőséget arra, hogy ne 
kelljen bemenniük. Az egyetemisták 
figyelme órán is lankad, melyet ki-
válóan jelez a kutatási eredmény, 
miszerint az órán jelenlévők 57%-a 
mással foglalkozik. Ha a tanulók 
háromnegyede jár be és azok 43%-a 
figyel, kijelenthető, hogy az összes 
hallgató csupán mintegy 36%-a jár 
be az órákra és követi is figyelemmel 
az előadást.

Az adatok rámutatnak arra, hogy a 
fiatalok átlagosan az órák közel fe-
lén babrálják valamely digitális esz-
közüket. Emellett minden negyedik 
órán esznek, de az is előfordul, hogy 
a padra borulva pihennek, szélsősé-
gesebb esetben akár el is alszanak.

A kütyühasználat negatív 
hatásai

A modern egyetemista jellemzően 
headset-tel a fülében érkezik az 
egyetemre. A  bejáratoknál porta 
vagy biztonsági szolgálat működik, 
ahol – úgy vélem – illendő köszönni. 
Mindezek ellenére a fiatalok mint-
egy 10%-a jut el oda, hogy jó reggelt 
kívánjon az ott szolgálatot teljesítő 
alkalmazottnak. Amint korábban is 
említésre került, jellemző még a 
késés is, így csupán 6% azok ará-
nya, akik pontosak, és köszönnek 
is beérkezéskor.

A hallgatók egyes területeken való jártassága

A hallgatók egyéb órai tevénykenysége
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POLLINÁCIÓS KRÍZ IS

KORA TAVASZI 
MEGPORZÓK ÉS A 
LEÁNYKÖKÖRCSIN

A tavasz beköszöntével nyíló virágok vonzzák az emberi tekintetet, megjelenésükkel színt és életet 
lehelnek az ébredő tájba. Ám nemcsak felvidítanak és ámulatba ejtenek, hanem a kora tavaszi meg-
porzó rovaroknak is táplálékul szolgálnak. Ezek a virágok ráadásul még rügyfakadás előtt jelennek 
meg, amikor a rovaroknak nagyon kevés táplálék áll rendelkezésre – nem véletlenül ünnepeljük a 

Beporzók napját március 10-én. 



„pollinációs krízis” napjainkban egy-
re inkább nyilvánvalóvá vált. A táplá-
léknövények jelentős megfogyatkozá-
sa mellett a méhekre veszélyes kemi-
káliák egyre intenzívebb jelenléte is 
csökkenti a pollinátorok számát.

A Pannon Egyetem Georgikon Karán 
folyó kutatásaink alapján elmondha-
tó, hogy a leánykökörcsin elsődleges 
megporzói a méhalkatú rovarok közé 

tartoznak (meghatározásukat Józan 
Zsolt végezte). Fő megporzóként a 
háziméhet (Apis mellifera) és a posz-
méheket (Bombus-fajok) említhetjük. 
Ezenkívül bányászméheket (Andrena 
sp.), faliméheket (Osmia sp.) és kar-
csúméheket (Lasioglossum sp.) figyel-
tünk meg. A megporzó rovarok igen 
érzékenyen reagálnak az időjárási 
körülményekre, csapadékmentes és 

Egyik kora tavaszi virágunk a 
leánykökörcsin (Pulsatilla 
grandis). Maga a kökörcsin 

nemzetség (Pulsatilla) mintegy 50–100 
fajt foglal magába (a nemzetség egyes 
csoportjainak rendszertani nehézségei 
miatt a fajszám tekintetében erő-
sen megoszlik a kutatók vélemé-
nye – A szerk.). A főként holarktikus 
elterjedésű, azaz az egész északi fél-
teke mérsékelt égövén élő Pulsatilla-
fajok Nyugat- és Közép-Európában, 
valamint Észak-Amerika középső 
részén találhatók meg, de még Kana-
dában is gyakoriak. Az egykori 
Szovjetunió sztyeppzónája kiváló 
élőhely a nemzetség tagjai számára.

A leánykökörcsinnek – mint kora ta-
vaszi virágnak – kulcsfontosságú sze-
repe van a méhek diverzitásának fenn-
tartásában. A kora tavaszi virágok biz-
tosítják a méhek számára azt a virág-
port, ami a fejlődő lárvák legfontosabb 
tápláléka, fehérjeforrása. Emiatt ezen 
virágok hiányában még a „nem válo-
gatós”, nem specialista pollinátorok, 
vagyis beporzók sem képesek fenntar-
tani állományaikat. Így tehát növény-
faj és pollinátor között kölcsönös 
egymásra utaltságról beszélhetünk. 
A megporzásnak mint alapvető öko-
szisztéma-szolgáltatásnak a jelentősé-
gét mi sem bizonyítja jobban, mint az 
a tény, hogy kultúrnövényeink mint-
egy 80 százaléka (!) rovarmegporzású.

A megporzó rovarok száma jelentő-
sen csökkent az utóbbi évtizedekben, 
melynek egyik oka, hogy a tájszerke-
zet átalakult, a táplálékul szolgáló nö-
vényfajok is visszaszorultak, így a 

SZŐRÖS-GYAPJASAN SZÉP

A hazánkban megtalálható kökörcsinfajok közül a leánykökörcsin erősen szőrös-gyap-
jas, virágzáskor 3–25 centiméter magas, majd a termésérés időszakára megnyúlik 25–60 
centiméterre. Tőlevelei a virágzás kezdetén jelennek meg, eleinte szőrösek, később meg-
kopaszodnak. Tágra nyíló virága felálló, 5,5–8,5 centiméter átmérőjű, harang alakú, hal-
vány- vagy sötétkék, illetve kékesibolya színű. A hatszirmú lepel 2–5 centiméter hosszú, 
kívül fehéren szőrös, a porzóknál két-háromszor hosszabb. A virág alatt gallérozó leve-
lek találhatók. A bibék a lepelhez hasonlóan lilás színűek; később megnyúlnak, és tollas 
repítőkészülékké alakulnak. A leánykökörcsin termése egy jókora aszmagcsomó, a terje-
dést megkönnyítő tollas bóbitákkal. Március–április hónapban virágzik. A növény mész-
kedvelő, homoki réteken, erdőspuszta-réteken, homokpusztákon, homoki legelőkön, 
sziklafüves és pusztafüves lejtőkön, sziklagyepekben, karsztbokorerdőkben, homoki 
tölgyesek tisztásain, hegyi réteken, illetve irtásréteken található.

Munkában a megporzó

Még bimbós állapotban a hótakaró alatt A leánykökörcsin szépséges termése
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testfelépítésüknek és jó hidegtűré-
süknek köszönhetően) már ennél ala-
csonyabb hőmérsékleten is aktívak.

A pollinátorok csökkenése nem csak 
a biológiai sokféleség és a természetvé-
delem szempontjából, de gazdasági 
szempontból is aggasztó. A rovarmeg-
porzás fontossága mostanában került 
előtérbe, mivel az utóbbi évtizedekben 
a természetes területeket mezőgazda-
sági területek váltották fel, és a vegy-
szerek használata a megporzók egész-
ségi leromlásához, illetve csökkenésé-
hez vezetett. A háziméheket nagy 
egyedsűrűségük és csökkent ellenálló 
képességük miatt is egyre több veszély 
fenyegeti. A kaptárelhagyás jelensége 
vadméheink biodiverzitásának meg-
őrzésére sarkall. A megporzók kutatá-
sa természetvédelmi szempontból is el-
engedhetetlen; a megfelelő védelmi 
stratégia kidolgozása és megvalósítása 
elősegíti a faji és élőhelyi szintű diverzi-
tást a háziméhek és a vad beporzó ro-
varok számára.

Bár mintaterületeinken a leánykö-
körcsint sokféle és megfelelő számú 
rovar látogatta, a pollinátorok globá-
lis szintű csökkenése aggasztó. A kora 
tavaszi megporzók megőrzése érde-
kében a jelenlegi intenzív mező-
gazdasági gyakorlatot alternatív, 
környezetkímélő gazdálkodással 
kellene felváltani a kemikáliák visz-
szaszorításával és szorgalmazni kel-
lene a természettudatos nevelést.

Mészáros Tünde

szélcsendes, napos időben repülnek. 
Ez alól csupán akkor tapasztaltunk 
kivételt, amikor a hosszú, hideg téli 
napok elhúzódtak, és a későn jött ta-
vaszi időjárás beköszöntével a meg-
porzók olyannyira kiéhezettek vol-
tak, hogy még erősen szeles időben 
is élelmet kerestek.

A méhek nőstényei különböző 
„gyűjtőszerkezetekkel” vannak fel-
szerelve (gyűjtőszőrzet, pollenkosár) 
a pollengyűjtéshez. A leánykökörcsin 
a pollen mellett csekély mennyiségű 
nektárt is kínál a megporzók számá-
ra, de a méheknek valószínűleg a 
pollen jelenti a nagyobb vonzerőt. 

A leánykökörcsin csak részben képes 
az önmegporzásra: egy virág pollenje 
ugyanazon virág termőit többé-ke-
vésbé tudja megtermékenyíteni (a kö-
körcsinek esetében minden virágban 
sok termőt találunk, ennek követ-
keztében alakul ki az aszmagcso-
port). A megfelelő ivaros szaporodás-
hoz idegenmegporzásra is szükség 
van, ebben az esetben egy virág pol-
lenje egy másik virág termőit termé-
kenyíti meg. Ez a jelenség hozzájárul 
a populáció genetikai variabilitásának 
fenntartásához. A pollinátorok testé-
re gyűjtés közben pollen tapad, így 
akaratlanul is elvégzik az idegenmeg-
porzást, ahogy egyik növényegyedről 
a másikra szállnak.

A leánykökörcsinnél végzett meg-
figyeléseink során a méhek naponta 
10–15 óra között voltak aktívak, a 
legintenzívebb gyűjtési időszak 10–11 
óra között volt. A háziméhek vi-
szonylagos hidegtűréssel rendelkez-
nek, szélcsendes, napsütéses időben 
már 10 Celsius-fok körül gyűjteni 
kezdenek, a poszméhek (robusztus 

A cikk elkészítését az EFOP-3.6.3-
VEKOP-16-2017-00008 számú projekt 

támogatta. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósult meg.

Nyelv és Élet

Hülye

„A   hülyeség és a hülye intézetek, külö-
nös tekintettel  Magyarország hülyéire.”

Ne tessék hüledezni! Orvostudo-
mányi könyv címe ez. Szerzője Frim 
Jakab, az egyik korai, XIX. századi 
gyógypedagógiai intézet alapító 
igazgatója.

A hűl, elhűl ige népnyelvi szárma-
zéka, a hülye – egyes nyelvjárások-
ban hűlt szájú, hüle – eleinte tehát 
nem tartozott kizárólag a becsmér-
lő, megalázó szavak tartományába.

Hogyan szorult ki a tudomány nyel-
véből, miképpen lett a diáknyelv, majd 
a köznyelv, napjainkban pedig a politi-
kai zsargon „kedvelt” kifejezése? A fo-
lyamatot nem tudtuk, nem is tudjuk 
követni, bárhogyan okoskodunk is. 

Érdekes, hogy a hülye szóból kép-
zett igék közül a hülyéskedik, hülyül 
inkább ironikus, önironikus. Arra 
utal, hogy az illető úgy viselkedik, 
mint aki eszét vesztette, meggár-
gyult, begolyózott.     A meghü-
lyül, elhülyül, belehülyül azonban a 
szellemi leépülést, az elmeháboro-
dottság szomorú tényét állapítja 
meg. Számos szókapcsolatunkban 
szerepel a hülye. Például: hülyére vesz, 
játssza a hülyét, hülye lennék, ha...

 Miért éppen ez a szó terjedt el a 
legáltalánosabban, noha a nyelvünk 
– beleértve a népnyelvet és a szlenget 
is – sok száz rokon értelmű kifejezést 
kínál? Hogy csak néhányat említsek: 
agyalágyult, bolond, dilis, flúgos, gyagya, 
gyengeelméjű,  hütyü, kelekótya, kerge, 
lökött,  süsü, tökfilkó...

Annyi bizonyos, hogy a hülye szó 
már aligha tudna visszacsalinkázni a 
tudományos szavak közé. Hasonló 
változáson esett át, mint sok ezer éve 
hasznunkat hajtó, jámbor háziálla-
tunk, a  vagyont is jelentő marha neve. 

Némi különbség azért akad. Aki a 
régebbi századokban marhát szer-
zett, az vagyonhoz, kincshez jutott. 
De manapság ne igyekezzék senki a 
vagyonosodási bevallásában feltün-
tetni, hogy hülyét kapott!

Gyárfás endre

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló

Félig kinyílt leánykökörcsinek (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

304   Él e t É s  tu d o m á n y



É l e t É s  tu d o m á n y   2019/10  305

kódolt, ami átvezet a matematika és a számítástechnika irá-
nyába is. A bitcoin és társai ugyanis ezen az elven működ-
nek: a pénzt küldő és fogadó ügyfél neve nem ismert, mind-
kettőjüket egy kód tartja titokban mások elől a tranzakciók 
biztonságossága érdekében. Az egymással kapcsolatba kerü-
lő felek elektronikus pénzt tudnak egymásnak küldeni és 
fogadni, nincs a háttérben semmilyen központ vagy pénz-
ügyi szolgáltató, tehát a pénzmozgások decentralizáltak. 
Ez egy kicsit hasonlatos a manapság elterjedt és kedvelt 
e-mail üzenetekhez: ha például egy ismerősöm e-mailben 
hív meg ebédre, csak én tudom, hogy ki a meghívó. És ép-
pen itt kezdődnek a kriptovalutákkal, pontosabban 

decentralizáltságukkal a problémák. 
A központi bankok ugyanis szeretik 
megszervezni, szabályozni a pénzügyei-
ket, de a kriptopénzek titkossága miatt ez 
nehézségekbe ütközik és a megszokott, 
hagyományos szabályok, megoldások 
nem alkalmazhatók. Így aztán például 
egy nagy ázsiai ország egyenesen megtil-
totta az ilyen pénzek kezelését. Egy má-
sik, szintén jelentős hatalom meg előírta, 
hogy illegális minden olyan pénzmozgás, 
amely az ország hivatalos fizetőeszköze 
nélkül történik. Néhány ország nem eny-
nyire szigorú, sokkal inkább megengedő 

a bitcoin és társai használatát illetően. Egyelőre az látszik tisz-
tán, hogy meglehetősen szabályozatlan a kriptovaluták hasz-
nálata. Az is világosan kivehető, hogy a jegybankok és kor-
mányok legtöbbje egyelőre tétlenül nézi, hogy bizony ezek az 
újkeletű pénzek táptalajt adnak a pénzmosásnak és az adóel-
kerülésnek is. Ugyanis kérdésként merül fel, hogy ha valaki-
nek például bitcoinja van, az vagyonelemnek számít-e, és ha 
a vételi ár felett adja el, akkor kell-e jövedelemadót fizetnie 
utána? Az sem egyértelmű, hogy ha árut, szolgáltatást vásá-
rolunk bitcoinért, akkor az eladó fizet-e (és hogyan) értékesí-
tése után forgalmi adót. Tehát az adóhivatalok is bajban van-
nak, de a jegybankok is. Utóbbiak főleg azért, hogy mennyi-
re szorítja ki majd a kriptopénz a hagyományosat.

E problémákon túl további kockázatot jelent, hogy a 
kripto- vagy virtuális valuták vétele, eladása bekúszott 
a nemzetközi tőzsdei kereskedésbe is. Emiatt az Euró-
pai Felügyeleti Hatóságok (bank, értékpapír és biztosí-
tás) figyelmeztetést intéztek a fogyasztókhoz, hogy az 
ilyen műveletek különleges kockázattal járnak és a be-
fektetések megszokott védelmi rendszere itt nem műkö-
dik, azaz a kriptovaluta szabályozatlan termék, és a pia-
ca is szabályozatlan.

Palla Gábor

PÉNZÜGYEINK

CENTRALIZÁCIÓ  
ÉS DECENTRALIZÁCIÓ
Ha jól belegondolunk, a kriptovaluták megjelené-

séig nem is nagyon merült fel, hogy a pénzügyek-
ben lehet decentralizáció is. Mert mihez szokott 

hozzá eddig a világ? A centralizáltsághoz! Minden or-
szágnak van saját valutája, azaz törvényes fizetőeszköze. 
Pontosabban az euro megjelenése óta ezt az egységes 
pénzt 19 euro zónabeli ország használja, de rajtuk kívül 
még különleges szerződések alapján további 6 törpeállam 
is. A központi bankok (az euro esetében az Európai Köz-
ponti Bank) őrködnek a valutájukkal kapcsolatos kibocsátói, 
pénzkezelési, pénzforgalmi szabályokról, a valuta értékének 
védelméről, meghatározzák a kereskedelmi bankok és egy-
ben az állampolgárok, vállalkozások szá-
mára is azokat a részletszabályokat, amelyek 
a használathoz kapcsolódnak. És a külföld 
számára is egy sor szabály betartása van elő-
írva: többek között a deviza és valuta árfo-
lyama, kiviteli és behozatali korlátok stb.

Ez a centralizált rendszer tulajdonkép-
pen azt jelenti, hogy az ügyfélkapcsola-
tokban az adósok és a kedvezményezettek 
összekapcsolása, továbbá az egyének és a 
vállalkozások más irányú pénzmozgásai 
(például megtakarítások) a bankrendszer 
szálain keresztül kötelező jelleggel eljut-
nak a központba is. Példaként gondoljunk 
csak a pénzmosási törvény betartására: ha az ügyfél eladja 
balatoni nyaralóját és az összeg megjelenik számláján, ez 
számára szokatlan mértékű, nem megszokott összegű jó-
váírást jelent. Tehát a bankalkalmazott, illetve az ügyfél 
bankja által használt számítógépes figyelő program kieme-
li a tételt, ami az előírások szerint magyarázatra szorul. Hi-
telt érdemlő magyarázat hiányában pedig ez a pénzmoz-
gás jelentendő. De nézzünk egy másik, talán gyakoribb 
esetet: az ügyfél Olaszországba utazik, ott bérel autót és 
kártyájával fizeti annak díját. Bankjának kártyafigyelő 
rendszere észleli ezt a szokatlan pénzmozgást, így a banki 
kártyaosztály ügyintézője felhívja ügyfelét telefonon, tu-
dakolva, hogy ő volt-e a kártya használója, nem lopták-e el 
esetleg azt és nem illetéktelen fizetett-e vele. De vehetünk 
a kisvállalkozások területéről is egy igen gyakori példát: 
betérek egy vidéki kis kocsmába és kávét meg üdítőt ké-
rek. Fizetéskor számlát kapok, de ezzel egyidejűleg az adó-
hivatalba bekötött pénztárgépen át az adóellenőrök is tud-
ni fogják, mennyi forgalmi adót fizettem meg. 

Miért is mondjuk, hogy a kriptovaluták megjelenése a 
pénzügyekben a decentralizációt hozta elő? A kripto jel-
ző az ógörög kryptós szóból ered, aminek jelentése rejtett. 
Másképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy titkos vagy 

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

Új zélandi dollár
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Görgei Artúr (1818–1916) elsze-
gényedett nemesi családban 
született felvidéki Toporcon. 

Taníttatása apja számára komoly 
anyagi terhelést okozott, így Görgei 
1832-ben az ingyenes katonai képzést 
választotta. 1845-ben lehetősége nyílt 
elhagyni ezt a kényszerpályát, és ké-
miai tanulmányokat kezdett Prágá-
ban. Kutatásaira és munkásságára pár 
évvel később a nemzetközi szakiroda-
lom is felfigyelt. 1848 tavaszán felesé-
gével hazatért Magyarországra, s má-
jusban jelentkezett a magyar honvéd-
seregbe. Katonai karrierje ezt köve-
tően rohamosan emelkedett, a 
hadszíntereken példátlan sikereket ért 
el: 1849-ben a nyugati határszélig űzte 
az ellenséges erőket, majd visszafog-
lalta Buda várát. Május elejétől egy 
személyben volt hadügyminiszter és 
fővezér, azonban a politikai és katonai 
nehézségeken nem tudott úrrá lenni, 
viszonya Kossuth Lajossal egyre fe-
szültebbé vált. Végül 1849. augusztus 
13-án Görgei és tisztikara a fegyverle-
tételt látta a legjobb megoldásnak.

KIÁLLÍTÁS A MAGYAR NEMZETI  MÚZEUMBAN

SZÁZSZOR MEGÍTÉLT, 
MÉGIS ISMERETLEN

A Nemzeti Múzeum idő-
szaki kiállítása Görgei élet-
útját négy egységre bontva 
mutatja be, majd külön sza-
kaszban a megítélését. A tár-
lat felvezetése az első emele-
ti Rotundában kezdődik 
(ahonnan a főlépcső a kiállí-
tótérhez vezet). Itt egy in-
teraktív felületen válaszol-
hatnak meg a látogatók né-
hány kérdést Görgeiről, 
még a kiállítás megtekinté-
se előtt. Ugyanez a felület 
később a kijáratnál is megjelenik, így 
a látogatók végigkövethetik, hogy a 
kiállítás hatására miként változott 
megítélésük a tábornok kapcsán. A ki-
állítás fő célja ugyanis, hogy objektív 
módon, minél több adatot közöljön 
Görgeiről, s ugyan így a róla alkotott, 
egymásnak ellentmondó korabeli, és 
későbbi véleményeket is felsoroltassa, 
hogy végül a látogatók a történeti 
adatok és szubjektív állásfoglalások 
alapján maguk alkothassák meg 
Görgei-képüket.

A kiállítás első egysége Görgei Ar-
túr családi hátterét mutatja be, ka-
tonai képzését és kémiai kutatásait. 
Az életút egyes szakaszait kapuk vá-
lasztják el egymástól. A kiállított tár-
gyak olykor enteriőrként Görgei éle-
tének tereit jelenítik meg, olykor pe-
dig saját magát pl. egy–egy egyenru-
ha, vagy kedvenc könyvei, illetve 
versei révén (köztük van pl. a Szózat 
és a Himnusz is), melyeket egy jegy-
zetfüzetbe másolt be, hogy mindig 
magánál tarthassa őket. Látható itt a 
múzeum egyik vendégkönyve is 
1829-ből, benne Görgei Artúr és isko-
latársai aláírásával. (Nevét ezekben az 
években még eredeti írásmódjában, 
ipszilonnal használta, mint családja, a 
polgári alakra 1848-ban tért át). Görgei 
kémiai munkásságát laboratúrium-
szerűen berendezett nagyméretű vitri-
nek jelenítik meg, valamint fő kutatá-
si témájáról, a kókuszolaj zsírsavjairól 
írt értekezésének digitális formája. 
A kiállításban egyébként végig erős a 
multimédiás eszközök felhozatala, 
hangulati elemként képi és hangef-
fektusok egészítik ki az eredeti mű-
tárgyak által keretezett gondolati 
ívet. Az egyes kérdések megértését, 

„A szabadság hű szolgája” – „Gyáva hóhér”. Mindkét kijelentést Kossuth Lajos tette Görgei Artúrt 
jellemezve. A Magyar Nemzeti Múzeum január 15-én nyílt időszaki kiállítása az 1848–1849-es forrada-
lom és szabadságharc legvitatottabb személyisége, a hirtelen felemelkedő, majd katonai karrierjét 

ikaroszi bukással záró Görgei életét és megítélését, illetve annak változásait mutatja be.

(FOTÓK: BÍRÓ DÁVID)
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oly módon, hogy egy alak 500 valódi 
szereplőt jelent, így némi számolással és 
a kihelyezett nagyítók segítségével a 
látogatók maguk elé képzelhetik az 
egykori sereg méretét, erejét, összetéte-
lét, vonulásának irányát stb. Ily módon 
fedezhető fel maga Görgei tábornok is, 
serege élén piros mentéjében, melynek 
másolata a terepasztal melletti vitrin-
ben látható. Épp így a honvédek visele-
tének több más eleme, kelléke és fegy-
verzete is, melyek a terepasztalon vo-
nuló figurákat a tárgyak révén a való-
ságba helyezik át, a múltból a látogató 
szeme elé. A szabadságharcot bemutató 
termeket Than Mór csataképei kísérik 
végig a falakon. A kiállítás kitér a tá-
bornok súlyos fejsérülésére is, melyről 
az intézmény egyik filiáléja, a Sem-
melweis Orvostörténeti múzeum né-
hány évvel ezelőtt vándorkiállítást ké-
szített Sebesült Görgei címmel. 

A kiállítás csúcspontja a világosi 
fegyverletétel bemutatása. Görgei éle-
tében ez jelentette ugyanis a legna-
gyobb fordulópontot, megítélése pe-
dig emiatt ingadozik a „legnagyobb 
hős” és a „hazaáruló” jelzők között. 
Görgei – hogy a magyar seregeket 
egyesíthessék – 1849. augusztus 9–10-én 
érkezett csapataival erőltetett menet-
ben Aradra. A remélt összevonás 
azonban elmaradt, időközben Henryk 
Dembiński altábornagy Temesvár felé 
vezette embereit. Az itt elszenvedett 
csatavesztés hírére 1849. augusztus 11-én 
a magyar kormány lemondott, s 
Görgeire ruházta a katonai és a polgá-
ri hatalmat, aki két nappal később az 
orosz hadsereg előtt Világos mellett 
letette a fegyvert. A tábornokot más-
nap Nagyváradra vitték, és később itt 
értesült róla, hogy kegyelmet kapott, 
csupán száműzetésre ítélték. Társait 
azonban 1849. október 6-án Aradon 
kivégezték. 

Görgei Artúr ezt követően még 
67 évet élt árulónak bélyegezve, ami 
megítélésében még közel száz évig 
alapvető nézet maradt. A kiállításon 
Görgei életének utolsó évei családi 
fotókon és személyes tárgyakon ke-
resztül elevenednek meg. Ezek alap-
ján, pl. egy listáról, melyben élelmi-
szereket és fűszereket rendelt olyan 
részletek is megtudhatók az egykori 
tábornokról, mint hogy fokhagyma 
nélkül szerette a kolbászt. 

A Kiegyezést (1867) követően Görgei 
Artúr, illetve a vele szembeállított 
Kossuth Lajos megítélése a politikai 
irányzatok egyik szimbólumává vált. 
A „függetlenségi” politika Kossuth 
mellett állt, kitartva Görgei árulóként 
való jellemzése mellett, a Kiegyezést 
támogatók viszont álláspontjuk igazo-
lóját látták benne. A második világhá-
borút követően a kiépült hatalom 
Görgeit egyértelműen árulónak bélye-
gezte, aki egy olyan szabadságharcban 
tette le a fegyvert, melyet ideológiailag 
a proletárforradalom egyik előzmé-
nyének neveztek. A kiállítás bemutatja 
a XIX. századi közvéleményt megha-
tározó személyek ellentétes véleménye-
it Görgeiről, valamint szobrának le-
döntését a második világháborút köve-
tően, de a róla készült ólomkatona figu-
rákat is, melyek ott lapulhattak a 
rendszerkritikus családok fiókjainak 
mélyében. Görgei Artúr képe 1990 után 
kezdett el ismét árnyaltabbá válni, nevét 
baráti körök és kulturális egyesületek 
vették fel, emlékhelyeket készítettek szá-
mára. Alakja ennek ellenére ma is viták 
kereszttüzében áll. A Nemzeti Múzeum 
kiállítása megítélésének alakításában 
nagy szerepet játszhat, objektív tényköz-
lése  „kivetkőzteti” Görgeit az utókor ál-
tal, különböző meghatározott célok-
ból ráadott politikai köntösből. 

Bódai dalma

résztémák feldolgozását felnőtteket és 
gyerekeket egyaránt megcélzó, olykor 
játékos interaktív felületek segítik. 

Az egyik legizgalmasabb közülük a 
kiállítás következő tematikus egységé-
hez tartozik. A játék során a látogatók 
Görgei Artúr tanácsadójaként javasol-
hatnak neki katonai-stratégiai döntése-
ket, végül pedig megismerhetik Görgei 
valódi döntéseit, ezáltal megismerhetik 
a komáromi csata mentetét. A szabad-
ságharc időszakát bemutató egység 
központi tárgya egy terepasztal, amely 
a szabadságharc utolsó, 1849 nyarán ví-
vott ütközeteit mutatja be. A hadmű-
veleteket 150 különböző megjelenésű, 
összesen 1200 katona mutatja be, 
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ja Európára sokszor használt kifejezés az öreg kontinens. 

A régóta lakott földrészről úgy gondolnánk, hogy mind tár-
sadalmi, mind tudományos szempontból elég jól ismerjük. 
Erre cáfol rá Barina Zoltán, a Magyar Természettudományi 
Múzeum Növénytárának botanikusa, aki már közel 15 éve 
azt a területet vizsgálja, amelyet az európai florisztika 

sokáig fehér foltként aposztrofált.

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

BEFESTETT FLÓRAFOLT

feltárására, az előforduló növényfajok 
elterjedési területének meghatározásá-
ra fókuszáltak. Mindkét munka egy-
egy monográfiában teljesedett ki, me-
lyek az utóbbi években jelentek meg. 
Ez egyszerűnek hangzik, de nagyon 
sokrétű, szerteágazó munka áll mö-
götte. Az utóbbi években pedig a mo-
nográfiák alapján problémásnak mu-
tatkozó taxoncsoportok rendszertani 
helyzetének tisztázását tűztük ki cé-
lul. Korábban több cikkünk is meg-
jelent ilyen témában, például a 
Gymnospermium nemzetségről, ami 
alapvetően egy altaji, tehát elég tá-
voli társaság, de szigetszerű előfor-
dulásai, illetve egyes fajaik megtalál-
hatók a Balkánon, Dobrudzsában, va-
lamint a Kaukázusban (sőt, újabban 
Olaszországban is előkerült). E nem-
zetségnek próbáltuk a rokonsági vi-
szonyait feltárni. Az utóbbi években 
két másik nemzetség is a figyelem kö-
zéppontjába került, az egyik az 
Alkanna nemzetség, pontosabban en-
nek egy Balkáni fajcsoportja, valamint 
a Paronychia nemzetség, amiből egy faj 
nálunk is él, a Paronychia cephalotes.
– Úgy tudom, hogy az albán flóra 
vizsgálatakor nem nagyon állt ren-
delkezésre korábbi forrásmunka.
– Igen, kezdetben nem volt olyan ka-
paszkodó, ami mentén elindulhattunk 
volna. Később aztán nagy nehezen 
hozzájutottunk egy régebben megje-
lent határozóhoz. Ám hamar kiderült, 
hogy ez nem igazán használható. Csak az 

éppen aktuális utunkon találtunk há-
rom-négy fajt, amik a határozó szerint 
nem voltak ismertek Albánia területé-
ről. Fellapozva ráadásul további hiány-
érzetünk is támadt. Ezek az albán nyel-
vű határozókönyvek egyrészt a Flora 
Europea tükörfordításai, másrészt na-
gyon sok olyan faj szerepelt bennük, 
amik albániai előfordulására semmifé-
le bizonyíték nem állt rendelkezésre, a 
könyvekben még lelőhelyek sem vol-
tak megadva. Próbáltuk tisztázni, 
hogy az egyes fajok valóban előfordul-
nak-e Albániában, vagy sem, de a leg-
többnél sem publikációt, sem gyűjtést 
nem tudtunk hozzájuk kapcsolni, so-
kat tévesen jeleztek. A bizonytalanság 
elsősorban annak köszönhető, hogy 
jellemzően az 1950-es évekig kizárólag 
külföldi, – olasz, magyar, osztrák, né-
met, bolgár – tehát nagyon heterogén 
nemzetiségű kutatók dolgoztak az or-
szágban, ám információáramlás nem 
nagyon volt közöttük.
– Emiatt pedig nem is voltak egységes 
munkamódszerek, illetve leírások?
– Így van. Mivel ezek elkülönült, el-
szigetelt kutatások voltak – attól füg-
gően, ki mikor jutott el, és melyik ré-
szére az országnak – ezért nem is lehe-
tett szisztematikus, egész Albániára 
kiterjedő kutatásról beszélni. Ennek 
eredményeként egyrészt a régi irodal-
makat is nehéz volt ennyi helyről ösz-
szeszedni, az igazi problémát viszont a 
bizonyító példányok jelentették. Azok 
ugyanis szerte Európában, elszórtan 

– Mikor döntötte el, hogy botaniká-
val szeretne foglalkozni?
– Elég régen. Még középiskolásként 
jelentkeztem a nagy hagyománnyal 
bíró Kitaibel Pál nevével fémjelzett bi-
ológiai tanulmányi versenyre. Akkor 
már élénken érdekeltek a növények, 
kertészkedtem is, és aktívan jártam a 
környéket. Egyetemre is úgy jelent-
keztem, hogy ne legyen messze a ter-
mészettől, és ki tudjak járni a terepre.
– Ha jól tudom, a Gerecsét járta 
legszívesebben, és ebből is írta doktori 
értekezését.
– Igen, de mire azt megszereztem, 
már megjelent a hegységről a flóra 
monográfiám, csak ezt még nem fo-
gadták el doktori dolgozatnak. Át-
dolgozva és kiegészítve vált aztán 
disszertációvá.
– És jelenleg is részt vesz hazai ku-
tatásban?
– Természetesen. Hosszú ideig Al-
bánia flóráját térképeztük fel, amely 
vizsgálat kiterjedt a Balkán egészére 
is. Mivel ez az utóbbi években vala-
milyen szinten lezárult, egyre többet 
dolgoztam itthon is. Elkezdtünk egy 
városi flórakutatást, részben Ma-
gyarországon, részben balkáni vá-
rosokban, illetve növényfenológiai 
vizsgálatokat is végzünk.
– Hogyan zajlott az albániai kuta-
tómunka?
– Albánia flórájának igen hézagos is-
merete miatt kutatásaink kezdetben 
(mintegy 10 éven keresztül) a helyi flóra 
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– A számos bennszülött növényfaj 
alapján mondhatjuk, hogy Albánia 
flórája gazdagabb hazánkénál?
– Igen. Ez már csak abból is adódik, 
hogy földrajzilag sokkal változato-
sabb az ország. A mediterrán tenger-
partoktól a magashegységekig na-
gyon sokféle élőhely megtalálható 
náluk. Alapkőzetet tekintve is jóval 
változatosabb a táj, mint hazánké, 
mivel a meszes, vagy vulkanikus kő-
zetek mellett szigetszerűen, nagy te-
rületeket borít a szerpentin, a 
radiolarit, a flis, illetve az evaporit, 
melyek mindegyike saját bennszülött 
flórával rendelkezik. További válto-
zatosságot eredményez, ha adott 
alapkőzet tengerparton, a közép-
hegységi régióban vagy magashegy-
ségben található. Ha számszerűsítve 
nézzük, Albánia területe ugyan csak 
harmada Magyarországénak, vi-
szont ott jóval több faj fordul elő, szá-
muk alfajokkal együtt 4 ezer fölött 
van (hazánkban 2700 körüli).
– Mennyire sikerült a kutatás nyo-
mán teljesebb képet kapni erről a 
fajgazdag és változatos flóráról?
– A korábban Albániát botanikai 
szempontból jellemző űrt szinte telje-
sen felszámoltuk. Évtizedes törekvé-
sünk eredményeként jelent meg most 
angol nyelven az ország flóráját leíró el-
terjedési atlaszunk, mindemellett a ta-
valyi évben egy frissített flóralistánk lá-
tott napvilágot az Albániában előfor-
duló növényfajokról és alfajokról. Ez 
értelemszerűen változhat, és nyilvánva-
lóan változni is fog, viszont az ilyen 
monográfiák jókora előrelépést jelente-
nek a további flórakutatásokhoz.

SzoucSek ÁdÁm 

hogy kertekben meghonosítható növé-
nyeket keressenek és az egyetlen Kew-
ba küldött herbáriumi példány alapján 
új fajként, Scilla albanica néven írta le. 
Később ezt a fajt tökéletesen elfelejtet-
ték, az albán határozókban és a Flora 
Europea-ban sem szerepelt. Bulqizë 
környékén, szerpentin alapkőzetű he-
gyekben járva megtaláltuk ezt a nö-
vényt, viszont a Montenegróból, Hor-
vátországból, illetve Görögországból is 
leírt rokon fajoktól való elkülönítése 
nem volt egyszerű. Kimutattuk, hogy 
a montenegrói és velebiti poljéken és 
mészkő karrokon előforduló Scilla 
litardierei a Peloponnészoszi-félsziget 
déli csücskéről leírt Scilla messiniaca és 
az újra megtalált Scilla albanica mind 
önálló, morfológiailag, genetikailag és 
ökológiai igényüket tekintve is elkülö-
nülő endemizmusok. Korábban a 
nemzetség szakértője, Franz Speta 
osztrák botanikus – mivel nem állt szá-
mára rendelkezésre az S. albanica ku-
tatható anyaga – azt a Peloponnészo-
szi-félszigeten élő fajjal megegyezőnek 
feltételezte. Ennek oka, hogy a nö-
vényből élő anyagot nem tudott vizs-
gálni, ugyanis azok sosem maradtak 
meg termesztésben. Ez történt a mi 
példányainkkal is, és valószínűleg az 
olasz kertészek is pórul jártak. A szer-
pentin alapkőzeten kifejlődött talaj sa-
játos összetétele (magas nehézfém-tar-
talma) miatt nehéz egy ilyen növényt 
életben tartani kerti körülmények kö-
zött, sőt, hosszúkás hagymája miatt sé-
rülés nélkül begyűjteni is körülményes 
a sziklás élőhelyekről. Örömteli vi-
szont, hogy növényünk a természetben 
nem ritka, néhány albán hegységben 
ma is hatalmas mezőket borít. 

találhatók meg különböző herbáriu-
mokban, Tiranában, Bolognában, Fi-
renzében, Milánóban, Brémában, Jé-
nában, Budapesten, Bécsben, Szófiá-
ban, valamint Belgrádban. Már csak 
ezeket a helyeket végigjárni is elég 
nagy feladat és meglehetősen furcsa, 
különösen úgy, hogy Albánia flóráját 
kutatja az ember. 
– Milyen nehézségek adódhatnak 
egy ilyen gyűjtőút során?
– Az egyik gyakran jelentkező problé-
ma, hogy a vizsgált növény nem min-
dig van ideális állapotban. Nem biztos, 
hogy pontosan azonosítható, mert 
mondjuk nem teljesen érett a termése, 
és ez bizony elengedhetetlen két-há-
rom közel rokon faj pontos elkülöníté-
séhez. Emellett előfordulnak olyan ne-
hezen megismerhető fajok, amik azo-
nosításához molekuláris vizsgálatok 
szükségesek. Ahhoz viszont, hogy 
rendszerbe is tudjuk foglalni, nem elég 
csak az albán gyűjtéseket végignézni, 
tágabb kitekintésben kell gondolkoz-
nunk, mert csak akkor tudjuk azonosí-
tani a növényünket, ha ismerjük az 
összes többi hasonlót. Ezt az utat jártuk 
végig az endemikus albán csillagvirág 
(Scilla albanica) vizsgálata során, ame-
lyet még az 1930-as években William 
Bertram Turrill, a Kew (Királyi Bota-
nikus Kert) angol botanikusa írt le. 
Egy olasz kertész páros járta Albániát, 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Terepi gyűjtés az Albán-Alpokban (KOVÁCS ATTILA FELVÉTELE)

Az Albánia flóráját bemutató elterjedési atlasz
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

A rét a havak-fagyok múltán teli kórókkal, 
avarral, szél sodorta gallyal, kiszáradt in-

dákkal; csomókba gyűlt, vagy épp most szét-
foszló szöszökkel. A kertész szubjektív szeme 
előtt a majdani nyírt, üde gyep, gondozott vi-
rágok képzete, gereblyéit készíti elő, ollóit feni 
serényen. Vágjunk elibé! A Természet nem sze-
metel, építi jövőjét. Kameránk objektívje előtt 
az oldalazó napsütöttésben itt-ott valami csil-
lan, de azok már nem a dér kristálytűi. Nem 
prizmák, jéglencsék törik a fényt; pihék optikai 
rácsai játszanak vele. Bóbita táncolt erre…, 
röptetett, csillagködöt idézett iszalagra…, 
ámulunk, s nekünk is felkacag a lelkünk.

H. J.

2
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1. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.com) – 
A kilövés pillanata – A deréce már beérett, négyfelé szétpattant 
magházában száznál több repülésre érett, pelyhes mag ragyog

2. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu) – 
Hajnali ködben

3. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – 
Fényörvény – Ragyogó foltja a tavaszi erdőknek az iszalag, 

mivel bozontos, sűrű, ostoros bibeszálai és termései megma-
radnak a cserjenövényen

4. –g –s (Tahitótfalu, Szentpéteri Duna-Part) – Tavasztündér

5. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) – 
Pom Pom

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.

KEDVES OLVASÓNK! 
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az alábbi ábrán egy amőba játék látható. Épp a körrel játszó játé-
kos következik, aki ha most megfelelő helyre teszi a következő kört 
biztosan megnyeri a játékot. Hová kerüljön a következő kör, hogy 

ez teljesüljön? 

Az amőba játék szabálya: A két játékos felváltva rajzol egy kockás 
papír 1-1 mezőjére kört vagy X-et. Az nyer, aki először tud vízszin-
tesen, függőlegesen vagy átlósan 5 egymás melletti kört vagy X-et 

kirakni.

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: A 

(A vonalak 45 fokos szögben fordulnak el, amely során a hosszuk 
és a színük is az ellenkezőjére változik. Pl. a külső piros rövid vo-

nalak kék hosszúvá változnak.)

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: A szavak mögé egy-egy “i” betűt illesztve és a sza-
vak első két betűit levágva beceneveket kapunk (Boti, Eszti, 
Bori stb.) A külső szavak közül a hajol illik még a halmazba.

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 2661

(A sorozat következő tagját az előző szám duplájának visszafelé 
leírásával kapjuk.)

Ha:

akkor:

Melyik rajzolatot kapjuk, ha a középső négyzetre egymásra for-
gatjuk a mintás, de átlátszó üveglapokat?



Mikor higgyünk a mosolynak?

A mimika árulkodik érzelmi állapotunk-
ról, és olykor elárul bennünket. Ha szava-
ink és arckifejezéseink összhangban van-
nak, akkor ez meggyőzőbbé tehet ben-
nünket. Ám ha csak azt hisszük, hogy 
mondandónkat a megfelelő mimikával 
kísértük, ám mások szemében a kettő 
éppen hogy ellentmond egymásnak, ak-
kor az hitelességünk rovására mehet.

A mosolynak, mely kitüntetett szere-
pet tölt be az arckifejezések között, 
sok fajtája van, de a tudomány alapve-
tően háromfélét különböztet meg 
aszerint, hogy milyen arcizmok vesz-
nek részt a kialakulásában. Mindenfaj-
ta mosoly alapvető jellemzője, hogy 
összehúzódik a nagy járomcsonti 
izom, mely a száj két sarkát felfelé és 
kifelé mozdítja. A mosolygás egyik 
fajtája lényegében csak ebből áll. A Duchenne-mosoly – 
mely leírójáról, egy 19. században élt francia orvosról 
kapta a nevét – azonban több ennél, ugyanis a nagy já-
romcsonti izom mellett a szem körüli izom is részt vesz 
a létrehozásában. Ilyenkor a szem is láthatóan összehú-
zódik, szűkebb lesz, és a szemek sarkában nevetőrán-
cok, szarkalábak jelennek meg. Lélektani szempontból 
fontos még a rejtett mosoly is, mely valójában egy moz-
dulatsor: a szájunk mintegy önkéntelenül mosolyra hú-
zódik, ám közvetlenül ezután igyekszünk gyorsan visz-
szarendezni semleges állapotba az arcizmainkat, azaz 
próbáljuk leplezni a tényt, hogy elmosolyodtunk.

Lawrence Ian Reed, a New York University kutatója 
két munkatársával azt vizsgálta, hogy a különféle mo-
solyok megjelenése hatással van-e arra, hogy valaki 
mennyire tűnik szavahihetőnek. A kutatók egy szí-
nésznő közreműködésével négy, egyenkét 6 másodper-
ces kis videót készítettek. Az egyiken egyszerű mosoly, 
a másikon Duchenne-mosoly, a harmadikon rejtett 
mosoly volt látható, és volt egy olyan videó is, ahol a 
szereplő arckifejezése végig semleges volt. Összesen 
276 önként jelentkező férfi és nő nézte meg a felvéte-
leket az interneten, mégpedig egy játék keretében, 
melynek története szerint a videón látható személy 
tudja, hol érdemes aranyat ásni. Ez az információ egy 
felirat formájában meg is jelent a szereplő arcának kö-
zelében: „Az arany északon van”. Csakhogy nem biztos, 
hogy a hölgy szavahihető… A kísérlet résztvevőinek azt 

kellett eldönteniük, hogy hisznek-e neki vagy sem, és 
a helyes találatokért némi pénzjutalom járt. (Mivel va-
lójában nem voltak helyes és téves válaszok, mindenki 
kapott jutalmat.)

A mimika jelentősen befolyásolta a szereplő hitelessé-
gét. A semleges arckifejezés és az egyszerű mosoly ese-
tén a résztvevők nagyjából ugyanolyan arányban – 57, 
illetve 52 százalékban – tartották igaznak az informáci-
ót. A Duchenne-mosoly azonban csodát tett: az állítás elfo-
gadása 76%-os volt. A titkolt mosoly is csodát tett, csak 
éppen ellenkező előjellel, ha ezt látták, a válaszadóknak 
mindössze 31%-a indult volna északra aranyat ásni.

Az, hogy a csak a szájat érintő mosolygás szinte ha-
tástalan volt, nem meglepő, ugyanis ezt nagyon köny-
nyű gépiesen, pozitív érzelmek tényleges átélése nélkül 
produkálni. Az ilyen mosolyt az emberek általában fel-
színes udvariassági gesztusként értékelik, melynek 
semmi jelentősége. Azonban a szem körüli izmot sokkal 
nehezebb akaratlagosan mozgatni, majdnem színésznek 
kell lenni, hogy valaki természetes hatást keltve képes 
legyen rá. Ezért a Duchenne-mosoly jóval nagyobb va-
lószínűséggel tekinthető hiteles jelzésnek. Az elrejtett 
mosoly pedig épp ennek ellenkezőjét sugallja: akivel 
szemben állunk, nem szeretné, hogy pontosan tudjuk, 
mit érez, és ez mindenképpen gyanús jel. A rossz szí-
nészek tehát a mindennapokban is könnyen megbuk-
hatnak az alakításukkal.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Mosolyterápia (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Megkerült a bújócskázó 
óriás

K ihaltnak vélt méhfajt (Megachile 
pluto) talált meg újra egy lelkes 

kutatócsoport Indonézia szigetein. A 
természetvédelem Szent Gráljaként 
emlegetett fajra harmincnyolc év 
után bukkantak újra. Csoportjában a 
világ legnagyobbjaként tartják szá-
mon, hisz szárnyfesztávolsága elér-
heti akár a hat centimétert is. Hatal-
mas méretének dacára 1981 óta még-
is eltűnt a világ szeme elől. 

A hüvelykujjnyi állat felkutatására 
tudósok és természetvédők nem-
zetközi csapata állt össze. Többév-
nyi előkészület és kutatás után idén 
februárban jelezték, hogy Indonézia 
Malukus-szigetein sikeresen megta-
lálták a megbújt zümmögőt. „Csodá-
latos érzés felfedezni, hogy egy alaposan 
bizonyított rovarkihalás közepette a cso-
port ikonikus faja mégis életben van.” – 
jegyezte meg a kutatásban résztvevő 
Simon Robson, a Sydney Egyetem tisz-
teletbeli professzora. 

Ekkor Adam Messer rovarász fedez-
te fel újból, s feljegyzéseiből derül ki, 
hogy a női egyed miként gyűjti össze 
a gyantát fészke oltalmáért. Azóta 
számos kutató kereste mindhiába az 
élőlényt, egészen mostanáig. 

„Messer munkája reményt adott, de 
még közel sem tudunk eleget erről a 
nagyszerű rovarról” említette meg 
Eli Wyman, szintén a kutatócsoport 
tagja. „Abban reménykedem, hogy vég-
re jobban megérthetjük e rejtélyes rovar 

Női tudósok a Wikipédián

Globálisan jellemző, hogy a női 
kutatók az interneten való meg-

jelenésben is igencsak különböznek 
hasonló státuszú férfi társaiktól. 
A Wikipédia saját bevallása szerint 
náluk is alulreprezentáltak a nők, 
ezért létrehozták a Női Tudósok 
Wiki-projektet (Wikiproject Women 
Scientists), amely kezdeményezéssel 
bíztatják a szerkesztőket, hogy a si-
keres kutatónőkről is írjanak minél 
több szócikket.

Ennek apropóján rendezték meg 
Magyarországon az első Wikipédia 
szócikkíró eseményt a témában, 
„Nők a tudományban: a Wikipédia 
edit-a-thon” címmel, február 11.-én, 
a Kelet Kávézóban. Célja elsősorban 
az volt, hogy elindítson egy folyama-
tot, amely várhatóan fokozza majd a 
magyar nyelven írt, eredményes női 
kutatókat bemutató szócikkek szá-
mát. A rendezvény során több új be-
jegyzés is született, emellett meglé-
vő cikkek magyar nyelvű fordításai 
is napvilágot láttak. A szócikkeken 
kívül a résztvevők létrehoztak egy 

Az ENSZ is fontosnak tartja a kuta-
tónők méltóbb elismerését, ezért hoz-
ták létre a „Nők és Lányok a Tudo-
mányban Nemzetközi Napot” (ango-
lul International Day of Women and 
Girls in Science Day), amelyre minden 
év február 11-én kerül sor (idén már a 
negyedik volt), és világszerte különféle 

„Lélegzetelállító élmény a repülő 
bulldog látványa. Láttuk a rovart, 
amiről ezidáig nem tudtuk biztosan, 
hogy létezik még.” Mesélte Clay Bol-
ton természetfotós, akit elsőként 
ért a megtiszteltetés, hogy lencse-
végre kaphatta a világ legnagyobb 
méhét. „Egyszerűen elképesztő volt, 
ahogy a hatalmas szárnyak a fejem 
fölé repültek. Hihetetlen, hogy a va-
lóságban milyen gyönyörű és nagy a 
faj”, tette hozzá a fényképész. 

A nőstények fán lévő termesz-
várakba építik fészkeiket. Az épí-
tőhangyák elleni védelem érdeké-
ben ragadós gyantával veszik körbe az 
otthonukat. A kutatók termeszvárak 
tucatjait vizsgálták át, míg az utolsó 
napon rátaláltak egy óriási női egyedre 
két és fél méter magasan egy fán.

A faj angol nevét (Wallace Giant 
bee), Alfred Russel Wallaceról kapta. 
A brit rovarkutató Charles Darwintól 
függetlenül, vele egyidőben dolgozta 
ki a természetes szelekció elméletét. 
Állatunkat először ő fedezte fel, utá-
na viszont egész 1981-ig nem látták. 

külön Wikipédia kategóriát is „Női 
tudósok” néven, ami eddig még 
nem szerepelt az oldal magyar nyel-
vű adatbázisaiban. Ez azért fontos, 
mert így egyszerűen összeköthető a 
témában született összes cikk, ráke-
resve pedig nyomon lehet majd kö-
vetni azok fejlődését, gyarapodását. 

A világ legnagyobb méhe 
és egy háziméh méretarányos képe 

(FORRÁS: CLAY BOLT)
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életét, s megvédhetjük a kihalástól”. Jelen-
leg természetes élőhelyének pusztulása 
veszélyezteti a legjobban. 2001 és 2015 
között Indonézia erdeinek 15 százalékát 
vesztette el az erdőkitermelés és az in-
tenzív mezőgazdaság következtében. 
A faj védelme érdekében a csapat már 
tárgyal a helyi szervezetekkel. Remé-
nyeik szerint a közös munka megerő-
síti majd a világ legnagyobb méhének 
fennmaradási esélyeit. A kutatásról és 
a sikeres projektről dokumentumfilm 
is készül: In Search of the Giant Bee 
(Az óriásméh felkutatásában) címmel.

A Beporzók Napja (március 10.) 
2018 óta ilyen fajok védelméért sze-
retne szót emelni társadalmunkban. 
Elindításában az vezérelt minket, 
hogy a rovarok e csoportját az őt 
megérdemlő szinten tiszteljük és sze-
ressük. E faj megtalálása rendkívüli 
felfedezés. A természetvédelem iko-
nikus alakja, mely hányadtatot sorsa 
ellenére mégis zászlóshajója lehet a 
rovarok társadalmunkban betöltött 
szerepe megváltoztatásának.

Györfy BorBála

A Pennsylvania Állami Egyetem ku-
tatói egy európai és egy egyesült ál-
lamokbeli időjárás-előrejelző központ 
szuperszámítógépén valós, megtör-
tént időjárási eseményeket szimulál-
tak. Ezek adatait betáplálták a gépek-
be, és hagyták, hogy a modellek dol-
gozzanak.  A vizsgálatok alapjául az 
Észak-Európát 2015 decemberében 
elérő lehűlés, valamint a 2016 júniusi 
kínai esőzések szolgáltak.

A szimulációk összesen 120 alka-
lommal futottak le, húsznapos előrejel-
zésre beállítva. A programfuttatások 

során a kis eltérésekkel futó progra-
mok előrejelzési eredményei a vár-
tak szerint távolodtak egymástól, 
majd a kéthetes prognózishatárt át-
lépve már teljesen különböztek, elő-
rejelzési képességük megszűnt.

Jelenleg négy-öt nappal maradunk 
el a káosz állította előrejelzési ha-
tártól. Valós események modelleken 
való futtatása során vizsgálhatjuk, 
hogy mely módon siklanak félre a 
számítások. Ezek korrigálásával és 
a bizonytalanságok csökkentésével 
a jövőben lehetővé válhat a kéthetes 
prognózisok érdemi használata.

DáviD TiBor

rendezvényekkel, eseményekkel ün-
neplik. Ennek híre viszont eddig még 
nem nagyon terjedt el, hazánkban az 
edit-a-thon az első hasonló témájú 
kampányok közé tartozik. 

Az eseményen egy lelkes résztve-
vő megjegyezte: „Rengeteget tanultam 
a Wikipédiáról és megírtam életem első 
szócikkét egy híres magyar kutatónőről.” 
Mint kiderült, Kondorosi Éváról van 
szó, aki a növény–baktérium szimbiózis 
vizsgálatával foglalkozik. Kiemelkedő 
magyar női szaktekintély, akadémiai 
rendes tag, Széchenyi-díj nyertes, nem-
rég pedig a kimagasló Balzan-díjjal is 
kitüntették. Ennek ellenére eddig még 
nem kapcsolódott hozzá magyar nyel-
vű Wikipédia-szócikk (rejtélyes oknál 
fogva eszperantó nyelvű viszont igen).

Az alulreprezentáltsággal az egyik 
legnagyobb probléma, hogy azt a 
tévhitet erősíti, kevés a jó kutatónő. 
Számos esetben előfordult, hogy még 
a legsikeresebb nők is kevés figyelmet 
és megbecsülést kaptak. Ilyenre példa 
Marie Curie, aki két Nobel-díja elle-
nére mégsem lett akadémikus tag.

A kampány természetesen tovább 
folytatódik, a következő alkalom 
március 8-án lesz. Az érdeklődők 
Facebookon tájékozódhatnak a to-
vábbi részletekről.

KaTi HollanD

Légből kapott adatok

A tudományos és technológiai fej-
lődés biztosította azokat az esz-

közöket, amelyek révén pontosab-
ban, biztosabban és egyre hosszabb 
távon jelezhető előre az időjárás. Egy 
ponton túl azonban teljesen használ-
hatatlanná válik a prognózis. Gya-
korlatban ez az előrejelzés tízedik 
napja körül következik be. Az ennél 
hosszabb időtávra szóló időjárás-elő-
rejelzés (pl. a harmincnapos) tudo-
mányosan megkérdőjelezhető.

A Journal of the Atmospheric 
Sciences folyóiratban megjelenő 
kutatás eredményei azt mutatják, 
hogy ez a tíz nap még legfeljebb 
öttel egészíthető ki. A cikk szer-
zői szerint ez a nagyjából kéthe-
tes idősáv nagyon közel áll ahhoz 
a végső határhoz, amin fizikai 
és matematikai törvényszerűsé-
gek miatt nem leszünk képesek 
túllépni. Az előrejelzések két-
hetes korlátának gondolata nem 
újkeletű, de bizonyítása körül-
ményes és erőforrásigényes.

A modern meteorológia mate-
matika és számítástechnika ala-
pú. Egy ország vagy kontinens 
időjárási adatait számítógépbe 
táplálják, és évtizedek óta fino-
mított modellekre bízzák. A fo-
lyamat végén pedig kipottyan a 
másnapi időjárás.

Hogy ezt nem lehet korlátlan 
időtávon alkalmazni, annak oka 
a légkör viselkedése: az atmo-
szféra kaotikus rendszer. Köznapi 
értelmétől eltérően, tudományos 
szóhasználat szerint a káosz a kez-
dőfeltételekre való érzékenységet 
jelenti. Ennek lényege, hogy ha a 
modellekbe bevitt adatokat (hő-
mérséklet, nyomás, stb.) nagyon 
picit megváltoztatjuk, akkor az ere-
deti és a módosított modell jelentősen 
eltérő végeredményt ad ki. Mivel a 
légkör állapotát nem tudjuk tökéletes 
módon leírni, a mért számaink min-
dig különbözni fognak a valóságtól, 
így fennáll a jelentősen eltérő ered-
mény lehetősége. A korszerű rend-
szerek úgy igyekeznek tompítani a 
kaotikus hatásokat, hogy nem kizá-
rólag a bevitt adatok szerint végzik 
a számításokat, hanem szándékosan, 
kis mértékben változtatnak a bemenő 
értékeken, és több, ily módon elindí-
tott számolás eredményét együttesen 
értékelve alakul ki a prognózis.
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Agykutatás napjai Budapesten!
2019. március 12-én 10.00-18.00
2019. március 13-án 10.00-18.00

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Déli épület, Aula

Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/c

Kell-e együttműködés egy 
kooperációs feladatban?

A kooperáció, avagy együttműkö-
dés etológiai definíciója szerint ez 

egy olyan társas viselkedés, amely so-
rán a felek együttesen eredményeseb-
ben hajtanak végre egy feladatot, 
mint arra külön-külön lennének ké-
pesek. Az ember egyik legjellegzete-
sebb tulajdonsága kiváló és rugalmas 
kooperációs hajlama és képessége, 
amely már az őskortól kezdve mind-
máig és nap mint nap sikerre vezeti 
fajunkat. Természetesen más fajoknál 
sem ismeretlenek azok a tevékenysé-
gek, amelyek csak együttes erőfeszí-
téssel lehetnek hatékonyak. Erre jó 
példával szolgálnak azok a ragado-
zók, melyek erős, ügyes, gyors prédá-
ra vadásznak; és egyedül jószerivel 
esélyük sem lenne a sikerre. Csak né-
hány példa: a farkasfalka, amint szar-
vasra vadászik; a csimpánzok, ami-
kor egyéb majmokat zsákmányolnak 
a lombkoronában; vagy a hosszúszár-
nyú bálnák, amikor együttesen tere-
lik sűrű rajokba az apróhalakat.

Érdekes részlet, hogy habár több 
egyed tevékenysége eredményez-
het kooperációt, ehhez a résztvevők-
nek nem kell feltétlenül kooperálniuk. 
Vagyis például a jávorszarvast kergető 
farkasfalkában az egyes farkasoknak 
nem kell szükségszerűen figyelembe 
venniük a társaik tempóját, helyez-
kedését, nem kell közös stratégiával 
rendelkezniük – a sikeres vadászathoz 
elegendő, ha mindenki igyekszik a 
szarvas közelében maradni, és annak 
gyengülésével, lassulásával párhuza-
mosan támadásokat kezdeni a préda 
megállítása, legyűrése érdekében. 

Amerikai kutatók egy floridai del-
finparkban olyan kísérletet eszeltek ki, 
amelynek célja az volt, hogy kiderüljön, 
vajon az együttműködés során ezek a 
tengeri emlősök tudják-e, figyelnek-e 
arra, hogy a társuknak mi a szerepe a 
sikeres akcióban. Ehhez olyan feladatot 
kellett adniuk a palackorrú delfinek-
nek, ahol a sikert nem magyarázhat-
juk valamilyen egyszerűbb mechaniz-
mussal, ami összehangolhatta volna az 
állatokat. A teszt során a delfineknek 
megtanították, hogy orrukkal meg-
nyomjanak egy-egy nagyméretű, víz 
alatt elhelyezett gombot. Csak akkor 
járt jutalom a feladatért, ha a két egyed 
a „saját” gombját kevesebb, mint 1 má-
sodperc eltéréssel nyomta meg. 

Hasonló elven működő kísérletben 
számos faj egyedei voltak már sikere-
sek. Csimpánzok, farkasok, elefántok 
számára az úgynevezett „együttes 
kötélhúzás” feladatát adták. Ennek 
során az élelemjutalomhoz úgy lehet 
hozzájutni, ha az azt tartó kiskocsit 
a fal túloldaláról egyszerre két egyed 
húzza kötéllel. A kötél ugyanis csigá-
kon átvezetve fut a kocsi körül, vagy-
is ha csak egy állat húzza azt, a kötél 
kiszalad a csigákból, és nem lehet be-
húzni a jutalmat a kocsin. Ezen kísér-
letek azonban többnyire meghagynak 
bizonyos lehetőséget az egyszerűbb 
magyarázatokra: mi van például ak-
kor, ha a két egyed nem fogja fel iga-
zán a partner szerepét a feladatban, 

ÉT-ETOLÓGIA

hanem csak azt tanulja meg, hogy 
„húzd te is, ha megmozdult a kötél”?

A szimultán gombnyomásos teszt a 
delfinek esetében kizárja e lehetősé-
get, mivel egyrészt a jutalom maga 
nem látszik a feladat végrehajtásakor 
(azt csak a siker esetén adják oda a 
kiképzők), másrészt az egy másod-
percnél kevesebb eltérés rendkívül 
pontos koordinációt igényel. A kí-
sérlet során az egyik delfint egyre 
hosszabb (maximum 20 másodper-
ces) késleltetéssel indították, így azt 
is ki lehetett deríteni, hogy a siker 
érdekében milyen stratégiát válasz-
tanak (ha választanak) az egyedek.

Az eredmény szerint a késleltetéses 
indítások során eleinte a másodiknak 
induló delfin „igyekezett” gyorsan 
úszva korrigálni a lemaradását, hogy 
időben a gombjához érjen. Pár ismét-
lés után azonban már az volt a jellem-
zőbb, hogy a hamarabb odaérő delfin 
megvárja partnerét. A kísérletben sze-
replő mindkét delfinpár átlagosan rö-
videbb, mint fél másodperces eltérés-
sel nyomta a gombokat, ami összessé-
gében azt mutatja, hogy a palackorrú 
delfinek megértik a kooperáció lénye-
gét, vagyis azt, hogy a társuknak mi 
a szerepe az együttműködésben. Ez a 
képesség igen hasznos, hiszen segítsé-
gével az állatok rugalmasan, gyorsan 
képesek új meg új együttműködést 
igénylő feladatok megoldására.

PonGrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Megjelent a 
Természet Világa 
márciusi száma

A fokozottan védett állatok után az Élet és Tudomány e heti lapszámá-
ban elkezdődő újabb rejtvényciklusunk témája mi más is lehetne, mint a 
fokozottan védett hazai növények.  Az első ilyen faj a tél végén, kora ta-
vasszal nyíló Colchicum hungaricum, melyet Janka Viktor fedezett fel. 
Nyugat-balkáni elterjedésű faj, s ebből adódóan az enyhe teleken akár dec-
emberben is virágzik egyetlen hazai élőhelyén, a Szársomlyón. Megfejtendő: 
a védett faj közönséges neve (vízszintes 1.). Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
Az e heti számunkban elkezdődő 20 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 150 éve szüle-
tett magyar botanikus nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

 

VÍZSZINTES: 1. A védett faj közönséges neve. 6. Université Robert 
Schuman (strasbourgi egyetem), röv. 9. A májusi aranyat ér! 
10. Áramkörből eltávolít. 12. Géz végei! 14. Méhek látogatta lombos 
növény. 15. Roham. 18. Egyszerűsítet t vállalkozási adó, röv. 
19. Tűzfal tartozéka. 21. Hintó eleje! 22. Épületszárny. 23. Ázsiai 
szigetállam (a korábbi Ceylon) NOB-jele. 24. Jég, Bécsben! 25. A szi-
lícium vegyjele. 26. Takarmányt aprít . 28.  Váltot t evezőlapát. 
29. Sérthetetlen. 30. Vadul a focista. 33. Fagyimaradék! 34. Vasútállomás, 
régiesen. 36. Beosztási egység a hőmérőn. 37. Dél-koreai autó -
márka. 38. Oltóanyagot tartalmazó üvegcse.

FÜGGŐLEGES: 1. Romlott lesz a zsír, szalonna. 2. Bor is, só is van 
ilyen. 3. A végén lebőgő! 4. Akadémia(i), röv. 5. A stadionban 
Hungáriát kétszer előzi! 6. Közterület. 7. ... Vallone; néhai olasz 

Próbálja ki!

színész. 8. Kimutatás, nyilvántartás és egyéb adatok. 11. Kerekes 
kút része. 13. A mondás szerint még ennek is füle van! 16. Társa, 
röv. 17. Szabványméret szerint sorozatban gyár tot t öltözék. 
20. Három, a zenében. 21. Keres, követel. 24. ... Máté; Örsi 
Ferenc hőse, a Tenkes kapitánya. 26. Vérszérum. 27. Selymet ké-
szít. 28. Juhte j te rmék.  31.  Idegen e lő tag:  egy-.  32 .  Íme! 
35. Párosan szép! 36. Fonal végei!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Kékpettyes lábatlangyík
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Kinek a hangja? címmel 
interaktív állandó kiállítás 
nyílt Móricz Zsigmondról 
Leányfalun. Az író egy-
kori lakhelyéül szolgáló, 
Duna menti település ez-
zel ünnepelte díszpolgára 
születésének 140. évfor-
dulóját.

A Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén 
megnyílt tárlat kiemelten szól a fiatalokhoz, segítséget 
nyújt középiskolai tanulmányaikhoz, és kiváló helyszíne 
lehet kihelyezett irodalomóráknak is: öt játék, interaktív 
tábla és Móricz-korabeli tárgyak várják a látogatót.

A tárlathoz a ma is Leányfalun élő Móricz-leszárma-
zottak, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum is kölcsön-
zött relikviákat, közöttük olyanokat, amelyek az író ha-
lála óta először kerültek vissza a településre.

90 évvel ezelőtt feltárt 
pécsbányai mamutleletek 
fellelhető preparátumai-
ból és a jégkorszak álla-

tainak ősmaradványaiból nyílik kiállítás március else-
jén a pécsi Janus Pannonius Múzeumban. A tárlaton 
látható lesz a Rihmer László bányamérnök, geoló-
gus és jogász által feltárt pécsi mamut fellelt összes 
maradványa.

1928. március 6-án az El-
ső Duna Gőzhajózási Tár-
saság pécsbányatelepi ho-
mokbányájában az addig 
és azóta legteljesebbnek 
számító magyarországi 
mamutleletanyag került 
elő, ugyanis akkor a ma-
mutcsontváz 75 százalékát 
találták meg. Az ősállat becsült hossza 5,1 méter, magas-
sága 3,1 méter lehetett, a fogazata alapján és más jellem-
zőket is figyelembe véve a jellegzetes S-bordákkal is 
rendelkező állat körülbelül 35-40 éves lehetett.

A megmaradt bal- és 
jobboldali agyardara-
bokat egy-egy nagyobb 
(másfél, illetve 1,8 mé-
teres) egész darabbá si-
került összeragasztani a 
restaurálás során.
A jégkor pécsi 

vándora – A „pécsi 
mammut”című tárlaton a kortárs állatok ősmarad-
ványai is láthatóak lesznek. A május 30-ig nyitva 
tartó kiállítás interaktív elemekkel, játékokkal – köztük 
összerakható mamutcsontvázzal – egészül ki.

Sára Sándor több alkalommal is 
járt Indiában. Ott készült fotóiból 
a Tér-Kép Galériában nyílt kiál-
lítás tanúsága szerint az ottani 
emberek arca fogta meg őt legin-
kább. A Kossuth-nagydíjas film-
rendező India, a szépség kol-
dusa című tárlatának 83 képén 
szépség és nyomorúság, derű és 
szenvedés egyszerre van jelen.

Sára Sándor portrékon, tájképe-
ken és eseményfotókon keresztül 
mutatja be az indiai emberek min-
dennapjait. A színes képeken nagy 
hangsúlyt kap a vallás, a szegény-
ség és a család témája. Kettősség 
jellemzi e munkákat: boldogság, 
gyönyörű környezet, mellette a 
nyomorúság, szegénység és bánat 
az arcokon. Sára Sándor külön ke-
reste azokat a helyeket, ahol sok 
ember gyűlt össze, templomok 
környékét, rituális fürdések hely-
színét. Álló- és mozgóképein igen sok arcot láthatunk.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-
nagydíjas és Balázs Béla-díjas magyar operatőr, filmren-
dező pályáját dokumentumfilmekkel kezdte, majd a 
hatvanas és a hetvenes években egyéni látásmódjával 
hozzájárult a magyar filmművészet nemzetközi elismer-
tetéséhez. Képein az arcok és a tájak árulkodó módon 
vallanak arról, hogy mi történik az emberben és az em-
berrel a történelmi kataklizmák során. A tárlat március 
23-ig tekinthető meg.

Szalay Zoltán, Pulitzer-em-
lékdíjas és Táncsics Mihály-
díjas fotográfus képeiből 
nyílt kiállítás Feketén-fe-
héren címmel az Átrium 
Galériában.

Sokszínű tematika jellemezte Szalay Zoltán munkássá-
gát, amely az ’50-es években kezdődött, igazolványké-
pek készítésével. A későbbiekben országos lapok és heti-
lapok munkatársa, rovatvezetője, képszerkesztője volt és 
fotós generációk nevelkedtek fel a keze alatt. Művészek-
ről, tudósokról, muzsikusokról készített és híressé vált 
portréit több hazai és külföldi kiállításon mutatta be 
önálló kiállítások keretében.

Szalay a magyar sajtófotográfia kiemelkedő személyi-
sége, a Magyar Sajtófotó Kiállítások elindítója, szellemi 
atyja és harminc éven át a rendezője. 2017. február 14-
én, 82 évesen hunyt el. Hagyatékából sok ezer felvétel 
még feldolgozatlan számos meglepetést tartogathat. 
A tárlat április 30-ig várja az érdeklődőket.

Tollforgató

Objektív

Ősormányos

Indiai arcok
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A hátlapon
 Papirusz
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Huszáröltözékek                            
és kiegészítőik
A szabadságharc előtt tizenkét 
huszárezred volt Magyarországon, 
1848-49-ben további hatot soroztak 
be. Ruházatuk nemcsak díszes volt, 
hanem valamennyi darab általában 
védelmi funkciókat is ellátott.

Neurokognitív betegségek és 
a gyulladás kapcsolata
Járványtani vizsgálatok kimutatták, 
hogy a nem-szteroid gyulladáscsök-
kentő gyógyszerek hosszú távú alkal-
mazása késlelteti az Alzheimer-beteg-
ség súlyosbodását. Ezen összegüggés 
alapján következtethetünk arra, hogy 
a gyulladás fontos szerepet foglal el 
az Alzheimer-betegség kifejlődésé-
ben.  Különösen igaz ez a krónikus 
gyaulladási folyamatokra, amelyek 
során a szövetek degenerálódnak, és a 
szervezet saját sejtjeit is támadó, rom-
boló sejtek képződhetnek. 

Honnan ered az újdonság?
Sok szó esik manapság a kutatás és 
az innováció viszonyáról. Érdemes 
tisztázni az üzleti innovációk és a 
kutatás kapcsolatát, megkülönböz-
tetve az innovációk két módját. Bár 
a mindennapi életben mindkét mód 
jelenlétének sok évtizedes múltja 
van, de viszonylag rövid idő óta fog-
lalkozik velük a szakirodalom.

A papiruszt (Cyperus papyrus) gyak-
ran említik papirusznád vagy papi-
ruszsás néven, pedig nem nád, nem 
sás, hanem a palka nemzetség tagja. 
A sekély vízben sűrű állományokat 
alkotó, nagy termetű, mintegy 5 
méter magasra növő növény, látszó-
lag levéltelen. Gyöktörzse vastag, 
szára hosszú, hatalmas, akár félmé-
teres átmérőjű, ernyőszerű virágzata 
a szár végén található, maguk a vi-
rágok aprók. 

A papiruszmocsár szó hallatán álta-
lában a Nílus-delta jut eszünkbe, ho-
lott innen már a XX. század elejére 
kipusztult. Sőt lényegében egész 
Egyiptomból, ahová a múlt század 
közepén kezdték visszatelepíteni. (A 
turistáknak kínált „papiruszteker-
csek” valójában banánlevélből készül-
nek.) Az izraeli Hula-völgy néhány 
pontja kivételével a Közel-Keletről is 
eltűnt, holott korábban még Szíriában 
és Törökországban is élt. Európában 
Szicíliából jelezték, de itteni állománya 
minden bizonnyal tudatos betelepítés 
eredménye. A papirusz ma elsősor-
ban a trópusi Afrika növénye. Hatal-
mas állományai élnek például a Nílus 
felső folyásának térségében. Más 
földrészekre is behurcolták, s nemkí-
vánatos özönnövénnyé vált. 

Az ember már legalább 5 ezer éve 
hasznosítja. Közismerten a papirusz-
tekercsek alapanyaga, de már az ókori 
egyiptomiak is készítettek belőle ha-
jót, kosarat, kötelet, vitorlát, cipőt, sző-
nyeget. Gyakran díszítették vele temp-
lomaikat vagy használták tüzelőnek. 
Fiatal hajtásait és mandulaízű gyöktör-
zsét fogyasztották, s a gyógyászatban is 
alkalmazták. Napjainkban elsősorban 
dísznövényként ismert. 

Sűrű szövevénye tisztítja a vizet, 
megóvja a partot az áradások rombo-
lásától. Számos olyan élőlénynek nyújt 
otthont, melyek másutt, más élőhelye-
ken nem fordulnak elő. Ilyen például a 
színpompás, rejtett életmódú papirusz 
bozótgébics (Laniarius mufumbiri) is. 

Kép és szöveg: Riezing noRbeRt
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