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lóczi Kristóf, Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimn.; 
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készítő tanár: Magyar Zsolt.
Nyolcadik osztály
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György, Táborné Vincze Márta; 2. helyezett: Szabó Dávid, 
Török Ignác Gimnázium, Gödöllő; felkészítő tanárok: 
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Kedves Olvasónk!
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	 Gyógyszer	nélkül	is	
kezelhetW		
az	Alzheimer-kór

Jelenleg még nem rendelkezünk 
olyan gyógyszerrel, amellyel las-
sítható vagy akár visszafordítható 
lenne a fokozatos szellemi leépülés-
sel járó Alzheimer-kór előrehala-
dása. A betegséget az úgynevezett 

plakkok felhalmozódása kíséri az ideg-
sejtek közötti területeken: a 
plakkok a béta-amiloidnak 
nevezett fehérjéből épülnek 
fel, a jelenleg zajló kutatások 
egy jelentős része pedig arra 
irányul, hogy valamilyen 
módon csökkenteni lehessen 
a béta-amiloid mennyiségét. 
Bár az idegsejtek Alzheimer-
kórban történő pusztulásá-
nak pontos oka ma még nem 
teljesen ismert, feltételezik, 
hogy a béta-amiloid jelenléte 
a betegség kialakulásában és 
előrehaladásában is egyaránt 
oki szerepet játszik. Ha ez 
a hipotézis helyes, akkor a 
béta-amiloid mennyiségének 
csökkentésével talán meg-
előzhető lenne az idegsejtek 
idővel egyre nagyobb mérté-
kű pusztulása. 

Egy másik nagyon fontos 
probléma – a betegség kivál-
tó okának tisztázatlanságán 
kívül –, hogy a gyógyszeres 
kezelések kivitelezését nagy-
mértékben megnehezíti az 
úgynevezett vér-agy gát léte-
zése. A vér-agy gát az agyunk 
természetes védelmi mecha-
nizmusa a fertőző ágensek és 
a toxikus vegyületek ellen: az 
agyi kapillárisok belső falát olyan sej-
tek határolják, amelyek többnyire nem 
engedik, hogy a nagyobb méretű mo-
lekulák az idegsejtek közelébe jussanak. 
Emiatt mindössze két lehetőség marad: 
vagy szájon át szedhető, kis molekulájú 
gyógyszerekkel próbálják meg gátolni 
a béta-amiloid plakkok kialakulásában 
kulcsszerepet betöltő enzimeket, vagy 
nagyobb molekulaméretű antitesteket 
próbálnak alkalmazni, ehhez azonban 
nagyon nagy koncentrációban kellene 
adagolni a gyógyszereket.

A vér-agy gáttal kapcsolatos problé-
mák miatt gondolták úgy az ausztrál 
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Queensland Brain Institute szakemberei, 
hogy egy harmadik fajta megoldást 
dolgoznak ki a betegség legyőzésére. 
A Science Translational Medicine-ben 
közölt cikk a magzati diagnosztikában 
is általánosan alkalmazott ultrahang-
hullámok (Scanning UltraSound; SUS) 
fókuszált, hőhatás nélküli változatá-
nak Alzheimer-kór ellen felhasználha-
tó lehetőségeit mutatja be. Eszerint az 
ultrahanghullámokat egy transzducer 
segítségével gyorsan oszcilláló ultra-
hanghullámokká alakították át, majd 
ezekkel próbálták megsemmisíteni 

az Alzheimer-kóros kísérleti egerek 
agyában felhalmozódott béta-amiloid 
plakkokat. (A módszer angol elneve-
zése Low Intensity Focused Ultrasound, 
rövidítve LIFU.)

A fókuszált ultrahang hatásá-
ra aktiválódtak az egerek agyának 
mikrogliasejtjei, amelyek képesek vol-
tak az amiloidplakkok nagyjából teljes 
eltüntetésére a kezelt állatok mintegy 
háromnegyedében. Az ultrahanghul-
lámok mellett egy további kezelési eljá-
rást is kipróbáltak a kutatók: intravénás 
úton mikrobuborékokat juttattak az ál-
latok szervezetébe, amelyek – az agyba 

is bejutva – rezegni kezdtek a fókuszált 
ultrahang hatására. Így egy rövid időre 
sikerült megnyitni a már említett vér-
agy gátat. Ezzel a módszerrel – más, 
szintén már vizsgált megoldások mel-
lett – talán bejuttathatóvá válhatnának 
a béta-amiloid plakkok ellen kifejlesz-
tett nagy méretű antitestek is, amelyek 
egyébként nem igazán érnék el a pusz-
tuló idegsejteket. Ha a későbbi vizsgá-
latok is sikeresnek bizonyulnak, akkor 
akár az ultrahangos és a gyógyszeres 
kezelést kombináló terápia előtt is meg-
nyílhatna az út – vélik a kutatók. 

Az ausztrál kutatócsoport 
egyebek mellett bárányokon 
tervez további vizsgálatokat, 
az emberi kipróbálást pedig 
2017-ben szeretnék elkezde-
ni. Az egerekkel elért mostani 
eredményeket sokan máris át-
törésként értékelték, elsősorban 
persze maguk a kutatást végző 
szakemberek. A Science hírpor-
táljának nyilatkozó Brian Bacs-
kai – a bostoni Massachusetts 
General Hospital neurológusa – 
egyelőre azonban sokkal szkep-
tikusabb az eredményekkel 
kapcsolatban. Bacskai szerint 
kicsit még korai túlzottan lel-
kesedni, hiszen a rágcsálókkal 
elért eredmények – legyenek 
bármilyen biztatók is – ko-
rántsem minden esetben ismé-
telhetők meg embereken is. A 
vér-agy gát megnyitása például 
– még ha alacsony intenzitású 
ultrahangot alkalmaznak is – 
nem biztos, hogy teljesen ve-
szélytelen. Előfordulhat példá-
ul, hogy a szövetek mégiscsak 
megperzselődnek egy picit, túl-
zott immunreakció vagy éppen 
belső vérzések alakulhatnak ki, 
és ezek a problémák a jövőben 
meggátolhatják az ultrahangos 

kezelések emberekben történő sikeres 
véghezvitelét.

Mindezek ellenére azért Bacskaiban 
is van valamennyi optimizmus a mód-
szer humán alkalmazhatóságát illetően. 
„Képzelje csak el, hogy az Alzheimer-kór-
ban szenvedő nagymamájának egy évben 
mindössze egyetlen egyszer kellene elláto-
gatnia az őt kezelő klinikára, ahol kitisztí-
tanák az idegsejtek között felhalmozódott 
béta-amiloid plakkokat. Lehet, hogy semmi 
másra nem lenne szükség, csak egy gyorsan 
elvégezhető ultrahangos kezelésre” – mond-
ta a szakember a Science híroldalának.

ILLYÉS ANDRÁS

agyszövet

véredény

ß-amiloid

ultrahang

antitestek

mikrobuborékok

A véráramba juttatott mikrobuborékok ultrahang hatására rezegni 

kezdenek, idQlegesen arra kényszerítve a vér-agy gátat alkotó 
sejteket, hogy szétnyíljanak. Az agyi kapillárisok rövid idQre 

történQ megnyitásával lehetQvé válhat a béta-amiloid fehérjék ellen 
kifejlesztett nagyméret_ antitestek bejuttatása az idegsejtek közötti 

térbe – ahogyan ez a fenti ábrán látható

A kép bal oldalán a kezeletlen, jobb oldalon pedig az ultrahangos 
kezelés utáni állapot látható. A képeken zölddel és kékkel látszanak 

azok az immunsejtek, amelyek – a gyógyszereken kívül – szintén 
képesek lehetnek a bal oldali képen piros színnel látszó plakkok 

elpuszítására (amelyek jobb oldalt már szinte 
egyáltalán nem látszanak)
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dégkutató az MIT-n). – Az 
első Naprendszeren kívül fel-
fedezett óriásbolygók erősen el-
liptikus pályái azonban ezt cá-
folni látszottak – bár a kisebb 
bolygókéról mit sem mondtak. 
Mostani vizsgálataink viszont 
azt sugallják, hogy a földszerű 
exobolygók körében inkább a 
körhöz közeli pályák lehetnek 
gyakoriak.”

Van Eylen szerint ez 
jó hír a Földön kívü-
li élet lehetőségeit kutató 
asztrobiológusok számára, 
hiszen számos egyéb köve-
telmény mellett a nem túl 
excentrikus pálya is olyan 
feltétel, amelynek egy él-
hető bolygóra teljesülnie 
kell ahhoz, hogy viszonylag 
stabil éghajlati viszonyokkal rendelkez-
zen (az évszakok közti különbségek ne 
legyenek szélsőségesen nagyok).

A gázóriások csillag körüli pályájának 
excentricitása az esetek túlnyomó több-
ségében magának a bolygónak a kimu-
tatását szolgáló eljárásból adódik: a radi-
ális sebességmérés módszere ugyanis a 
bolygók jelenlétét a csillagukra gyako-

rolt gravitációs vonzásuk következté-
ben létrejövő „imbolygásból” határozza 
meg, egy teljes keringési peródusra vo-
natkozó mérésekből így kiszámítható a 
bolygó pályája.

A jóval kisebb tömegű földszerű boly-
gók esetében azonban a gyengébb gra-
vitációs hatás miatt ez a módszer nem 
elég érzékeny: utóbbiak többségét a fe-
dési (vagy tranzit-) módszerrel fedezték 

	 Közel	köralakú	
kWzetbolygó-pályák

Ha módunkban állna Naprend-
szerünkre az ekliptika síkjára 
merőlegesen felülről ránézni, egy 
céltáblához hasonló elrendezést 
látnánk, amelynek középpontjá-
ban a Nap áll, míg a különböző 
sugarú célköröket a közelítőleg 

köralakú, egy síkba eső bolygópályák 
rajzolják ki. A csillagászokat az első 
exobolygók 20 évvel ezelőtti felfede-
zése óta foglalkoztatja, vajon ez a geo-
metriai szerkezet mennyire tekinthető 
általánosnak, vagy inkább kivételes jel-
legű az exobolygórendszerekben?

Az elsők között felfedezett, anya-
csillagukhoz nagyon közel keringő 
óriásbolygók többnyire erősen elnyúlt, 
excentrikus pályái alapján eleinte úgy 
tűnt, Naprendszerünk szerkezete kü-
lönleges. Egy, az Astrophysical Journal-
ben megjelent új elemzés szerint vi-
szont – amely 28 csillag öszesen 74 
bolygójának adatain alapul – a kisebb, 
nagyságrendileg a Földhöz hasonló 

méretű bolygók esetében a körhöz kö-
zeli pályák meglehetősen gyakoriak 
lehetnek.

„Az első exobolygók felfedezése előtt csu-
pán saját Naprendszerünket ismertük, en-
nek alapján más csillagok körül is hasonló 
geometriai szerkezetre számítottunk – nyi-
latkozta a cikk vezető szerzője, Vincent 
Van Eylen asztrofizikus, az Aarhus-i 
Egyetem doktorandusza (jelenleg ven-
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fel, azaz a csillag fényességében mutat-
kozó csökkenést mutatták ki a bolygó-
nak a csillag korongja előtti átvonulása 
során. Ez csupán a bolygó létezését mu-
tatja ki, de a pályáját homályban hagyja.

Van Eylen és munkatársa, Simon 
Albrecht (Aarhus-i Egyetem) most egy 
olyan számítási módszert dolgoztak ki, 
melynek segítségével a tranzit adataiból 
a pályára is következtetések vonhatók 
le. Abból indultak ki, hogy amennyi-
ben a bolygó anyacsillagának tömegét 
és átmérőjét (vagyis a csillag sűrűségét) 
ismerik, abból a bolygók keringésére 
vonatkozó Kepler-törvények alapján 
kiszámítható, mekkora lenne a bolygó 
keringési ideje, ha közel köralakú pá-
lyán mozogna. 

Köralakúnak feltételezett pályára 
kiszámítva a bolygó pályamenti sebes-
ségét megbecsülhető a bolygó csillag 
előtti átvonulásának ideje: amennyiben 
ez nagyjából megegyezik a ténylegesen 
megfigyelttel, akkor a pálya valóban 
körhöz közeli, ha lényegesen hosszabb 
vagy rövidebb ideig tart, akkor az elté-
rés mértékében excentrikusabb.

Adatbázisként a NASA Kepler űr-
távcsövének az utolsó négy évben ösz-
szegyűlt megfigyeléseit használták: az 
eszköz az égbolt egy kijelölt szeletében 
összesen 145 ezer csillag fényességválto-
zásait vizsgálta, és több ezer bolygóje-
löltet fedezett fel a tranzit módszerrel.

A csillagoknak azonban csak elenyé-
sző töredéke esetében voltak a tömegü-
ket és átmérőjüket pontosan megadó 
mérések – ezekből választottak ki egy 
olyan, 28 tagból álló csoportot, amelyek 
mindegyikénél több bolygót – összessé-
gében 74-et – is észleltek, s a tranzitok 

A Hold, a Merkúr, a Mars és a Föld (felsQ sor) Méreteinek 
összehasonlítása a Kepler-444 exobolygórendszer öt 

bolygójának (b, c, d, e és f; lent) méreteivel (KÉPEK: NASA)

Fantáziakép az egyik vizsgált rendszer, a Kepler-444 egy tranzitjáról. A Kepler-444 egy idQs 
rendszer, anyacsillaga mintegy 11,2 milliárd éves (a Nap életkora 5 milliárd évnél kevesebb). 
Öt ismert kQzetbolygója közül a legkisebb a Merkúrhoz, a legnagyobb a Vénuszhoz hasonló 

méret_. Valamennyi bolygó keringési ideje 10 napnál rövidebb (a Merkúré 88 nap).

Hold Merkúr Mars Föld

b c d e f
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időtartama is ismert volt. Az adatokból 
valamennyi bolygó esetében kiszá-
mították, mekkora lenne az átvo-
nulás időtartama köralakú pályán, 
majd a kapott értékeket összevetet-
ték a ténylegesen megfigyelt átvo-
nulások időtartamával.

„Azt találtuk, hogy a vizsgált bolygók 
esetében a számított és mért értékek egy-
máshoz nagyon közeliek voltak, tehát va-
lamennyi bolygó közel köralakú pályán 
kering, hasonlóan a Naprendszerhez. 
Ennek fényében viszont különösen iz-
galmas, hogy a nagy tömegű óriásbolygók 
pályái miért alakulnak merőben máskép-
pen?” – összegezte Van Eylen. 

David Kipping, a Harvard-
Smithsonian Asztrofizikai Központ 
csillagásza (aki nem vett részt eb-
ben a kutatásban) ugyanakkor arra 
figyelmeztet, hogy a kiválasztott 28 
csillag (és 74 exobolygója) viszonylag 
kis minta még a Kepler által vizsgált 
égboltszelet 145 ezer csillagához (és több 
ezer bolygójához) viszonyítva is. 

„A kiválasztás szempontja is esetleges, hi-
szen csupán azon alapul, mely csillagokra 
voltak a szükséges adatok ismertek. Ezért 
én inkább csak egyfajta puhatolózásként 
értékelném ezt az elemzést -- mondta 
Kipping. – Általános trend megállapítá-
sához mindenképpen nagyobb számú, és a 
bolygókat tekintve változatosabb összetételű 
(kőzetbolygókat és gázóriásokat egyaránt 
tartalmazó) rendszerek vizsgálata volna 
szükséges.”
Forrás: newsoffice.mit.edu/2015/circular-orbits-
small-exoplanets-0601 

Az	Igaz	és	szép	palotája

A Magyar Tudományos Aka-
démia Székháza idén ünnepli 
150. születésnapját. Az 1825-ös 
Országgyűlésen gróf Széchenyi 
István példamutatása és felhívása 
nyomán olyan mértékű közada-
kozás zajlott, amilyenre azóta nem 
volt példa a magyar történelem-
ben. Főnemes és gazda egyaránt 
támogatta a vállalkozást, még a 
főváros is adományozott két telket 

a célra, hogy palotát építsenek a ma-
gyar nyelven művelt tudomány számá-
ra. A központi helyszín méltóságot köl-
csönzött a székháznak, amely a korabeli 
városképet is nagyban meghatározta.

Az épület tervezésére meghívásos pá-
lyázatot írtak ki, amelyre két magyar 
és három német tervező neogótikus 
és neoreneszánsz tervekkel pályázott. 
Stüler, német tervező nyert neorene-
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szánsz tervével, amely kisebb felhá-
borodást keltett a nemzeti öntudatú 
hazafiakban. A végeredmény azonban 
szinte mindenki tetszését elnyerte.

A reneszánsz szellemében az épüle-
tet átjárja a világosság. Minden oldalát 
éri a napfény valamelyik napszakban, 
a termek pedig egybenyithatóak, így 
egy útvonalon be lehet járni az ösz-
szes szintet. Az épület együtt alakul a 
tudománnyal. A tudomány identitása 
és funkciója változott a történelem so-
rán, így változott az épület termeinek 
funkciója és az Akadémia identitása is. 
A korabeli sajtó 1865-ben úgy emléke-
zett meg róla, mint „új istennek fényes 
temploma”. A tudomány művelését 
közügynek tekintették, úgy vélték, az 
ország kiemelkedése ettől függ, hiszen 
„tudománykedvelő nép nem lehet se 
szegény se rabszolga”. 

A termek kialakítása tükrözi: a tu-
domány művelésén túl a tudomány 
terjesztése is ugyanúgy feladat, mint a 
közéleti szerepvállalás. A tudósok egy 
közösséget alkotnak, így azon túl, hogy 
saját szakterületükön belül megosztják 
egymással eredményeiket, különböző 
tudományterületek közt is létrejöhet 
kommunikáció. Az adminisztratív és 
reprezentatív feladatok 
ellátására is alakítottak 
ki tereket. A Díszterem 
például egyaránt ott-
hont ad a közgyűlés-
nek és ismeretterjesztő 
tudományos előadá-
soknak.

A Magyar Tudo-
mányos Akadémia a 
kultúra egészének le-
téteményese, amelyre 
vonatkozóan az 1831-
es alapszabály magába 
foglalta, hogy a tudo-
mány és a művészet 
együttesen kell, hogy 
jelen legyen. Ennek 
érdekében az Akadé-
mia székháza könyvtárnak és képző-
művészeti gyűjteménynek is helyet ad, 
melyek szabadon látogathatók, illetve 
az építészetében, díszítésében is tükrözi 
eme kettősséget.

Az épület homlokzatán allegorikus 
nőalakok tudományágakat testesítenek 
meg, mint a jog, matematika és filozó-
fia. A sarkokban olyan tudósok és mű-
vészek szobrai állnak, mint Galileo Ga-
lilei, Descartes, Rafaello vagy Leibnitz. 
A művészet és a tudomány kettősét a 
Díszterem lunettáin Athéné és Apolló 

jelzi.  A különböző tudományterü-
leteket ábrázoló nőalakok (ismétlődő 
Athénék) alatt kisebb férfialakok fejtik 
ki az adott terület aldiszciplináit, így a 
mennyiségtant ábrázoló nő alatt példá-
ul találunk egy férfit távcsővel, mely a 
csillagászatra utal.

A Kézirattárban láthatjuk Arany 
János Kapcsos Könyvét, melyben az 
Ártatlan dac című versének kézirata is 
olvasható. E verse is kötődik az Akadé-
mia székházához, azon alkalomból író-
dott, hogy a főtitkári lakosztályt nem 
neki, a főtitkárnak jutatták először, 
hanem bérbe adták. Később ezt báró 
Eötvös József korrigálta. 

A legfölső emeletre érve kisebbfaj-
ta múzeumban találtuk magunkat. A 
művészeti gyűjtemény festményeket, 
arcképeket és tájképeket foglal magá-
ba. Egy ideig széleskörű múzeumként 
funkcionált, mára viszont csak saját 
kollekciót láthatunk itt. Akadémiku-
sok arcképei és gróf Széchenyi István 
egész alakos portréján kívül a Borúra 
derű című festmény is megtalálható, 
mely az Akadémia jelképe, címe pedig 
az Akadémia jelszava lett.

Az Akadémia Ybl Miklós és Fekete-
házi János által tervezett tetőszerkeze-

te is különleges:  a termek válaszfalai 
függesztve vannak, hogy ne terheljék a 
Dísztermet. 

A Múzeumok Éjszakáján, június 20-
án minden érdeklődő betekintést nyer-
het az Akadémia székházának azon 
zugaiba, amelyek eddig csak az ott 
dolgozók számára álltak nyitva. Ezen 
kívül művészeti gyűjtemény, a palota 
tervezésének és kivitelezésének pillana-
tairól készült kiállítás, építészettörténeti 
előadások várják a látogatókat. 

FERENC KATA

Díszterem
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– Miért Alexander von Humboldt a 
névadója egy alapítványnak, melynek 
fő célja a kiemelkedő külföldi és né-
met kutatók együttműködésének tá-
mogatása?
– Amikor Alexander von Humboldt 
közel tíz évi előkészület után 
1799-ben megkezdte dél-ame-
rikai utazásait, kora vezető 
geográfusának számított. Szin-
te egész életében különböző 
kultúrák között vándorolt, sa-
ját maga által finanszírozott, 
harminckötetes fő művét fran-
ciául írta. Felismerte: a Francia 
Forradalom eszményei nem 
korlátozhatók Európára. Élete 
végéig következetesen igyeke-
zett megvalósítani azokat, s 
szorgalmazta az emberi mél-
tóságot és az emberi jogokat 
érintő globális megállapodás 
megteremtését. Egyetértett 
Goethével abban, hogy a kul-
túra az emberiség kollektív 
emlékezete, s egyedül ez az 
emlékezet képes a humanitás 
fényében értékelni és értel-
mezni a természettudomá-
nyok eredményeit. Elővételez-
te Goethe egy másik gondolatát a 
modern ember örökös nyugtalanságá-
ról, túlzott sietségéről, mely a Faust II. 
részének ötödik felvonásában a pusz-
tuláshoz vezet. Hatalmas méretű tu-
dományos levelezésének tanúsága sze-
rint, mely kiterjedt a világ minden ré-
szére és az összes tudományágra, 
Humboldt egyedülálló összehasonlító 

B E S Z É L G E T É S  A  H U M B O L D T- D Í J A S  T Ü S K É S  G Á B O R R A L

A HUMANITÁS 
FÉNYÉBEN

Az Alexander von Humboldt Alapítvány kuratóriuma 2015. március 26-án hozott döntésével Humboldt-

díjban részesítette Tüskés Gábor irodalomtörténészt. A díjazott az irodalomtudomány doktora, az 

MTA	BTK	Irodalomtudományi	Intézetének	osztályvezetWje,	tudományos	tanácsadója,	az	Eszterházy	
Károly	 FWiskola	 Világirodalom	 Tanszékének	 tanszékvezetW	 egyetemi	 tanára,	 az	 ELTE	 egyetemi	
magántanára.	A	díjra	nemzetközileg	elismert,	vezetW	kutatók	jelölhetWk,	akik	alapvetW	felfedezések-

kel,	új	elméletekkel	vagy	felismerésekkel	szekebb	kutatási	területükön	túlmutató,	tartós	hatást	fej-
tettek	 ki	 tudományágukra,	 s	 akiktWl	 további	 tudományos	 csúcsteljesítmények	 várhatók.	

és interdiszciplináris képességekkel 
rendelkezett. Egész életén át, tudo-
mányterülettől függetlenül, a saját zse-
béből támogatta a legtehetségesebb 
külföldi és német tudósokat. Élete és 
munkássága végső soron – mint 

Manfred Osten, az Alapítvány egyko-
ri főtitkára a Pécsi Tudományegyete-
men 2002-ben elmondott beszédében 
megállapította – a szabadságra, azaz a 
műveltségre való önnevelés példája. 
Több tudományterület tekint rá alapí-
tójaként vagy társalapítójaként.
– Mióta létezik a Humboldt 
Alapítvány?

– A Humboldt nevét viselő első alapít-
ványt halála után másfél évvel, 1860-
ban létesítették, a porosz király, a lon-
doni Royal Society és a Szentpétervári 
Tudományos Akadémia anyagi részvé-
telével, a természettudományi kutatá-

sok és felfedező utazások ösz-
tönzésére. Az első világhábo-
rút követő infláció miatt az 
alapítvány beszüntette műkö-
dését, 1925-ben azonban újjá-
szervezték, elsősorban a német 
egyetemeken tanuló külföldi 
diákok támogatására. A har-
madik, ma is működő szerve-
zetet 1953-ban hozta létre a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság. 1965-ben újrafogalmaz-
ták a célkitűzést, melynek ér-
telmében a magasan kvalifi-
kált külföldi kutatók németor-
szági kutatásait, majd – 1977-től 
– a létrejött tudományos kap-
csolatok fenntartását is támo-
gatják. Díjak odaítélésére 
1985 óta van lehetőség. 2008-
ban létrehozták a Humboldt-
profes szú ra intézményét, 
amely vi lágviszonylatban is 
versenyképes kutatócsopor-

tok alapítását teszi lehetővé. 
– Mi dióhéjban az Alapítvány filo-
zófiája?
– Az Alapítvány megvalósítja Hum-
boldt elképzelését, mely szerint a tudo-
mány nemzetek fölötti ügy, a minőségi 
kutatásnak nemzetközi kapcsolatokra 
van szüksége, s a kiemelkedő kutató-
kat egyénileg, nem zetközi szinten kell 

Georg Friedrich Weitsch: Alexander von Humboldt, 1806 

(NATIONALGALERIE, BERLIN)
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– Az Ön munkássága ezer szállal 
kapcsolódik a német kultúrához, tu-
dományhoz, múlthoz. Honnan ez az 
indíttatás?
– A német nyelvet szüleim ösztönzésé-
re, általános iskolás koromban, ma-
gánúton kezdtem tanulni egy csak-
nem teljesen vak, szeretetteljes, idős 
osztrák hölgytől Pécsett. A kortárs né-
met irodalommal egyik első találko-
zásom „élesben” az volt, amikor 18 
évesen lefordítottam Heinrich Böll: A 
drága lábam c. elbeszélését, s a fordítás 
megjelent a pécsi Dunántúli Naplóban 
és a gimnázium újságjában. Az egye-
temen elsősorban Vizkelety András és 
Salyámosy Miklós előadásai, szeminá-
riumai adtak életre szóló útravalót. 
Ugyanekkor egy Peter Hacks-darab 
budapesti bemutatójáról írtam német 
nyelvű kritikát a Neue Zeitung számá-
ra. Első tudományos cikkeim egy ré-
szét németül írtam, s fontosabb ered-
ményeimet azóta többnyire németül, 
ritkábban angolul vagy franciául is 
megjelentetem. A 70-es, 80-as évek-
ben németül olvastam – a szakiroda-
lom mellett – a világirodalom több, 
magyarul akkor még nem hozzáfér-
hető alkotását, így például Szolzsenyi-
cin műveit.
– Melyik az a terület, ahol a legin-
tenzívebb a kapcsolata a német kuta-
tókkal?

– Kapcsolatom a német kutatással egye-
temi éveim óta folyamatos. Első szakmai 
előadásomat – egyetemistaként – néme-
tül tartottam egy ausztriai konferencián, 
a hazai és külföldi folyóiratoknak álta-
lam recenzeált szakkönyveknek több 
mint a fele németül íródott. Mivel pá-
lyám első néhány évében a történeti folk-
lorisztika kérdéseivel foglalkoztam, in-
tenzív személyes kapcsolatban álltam – 
többek között – a folklorisztikai 
elbeszéléskutatás, a néprajzi képkutatás és 
a népi vallásosság kutatásának európai, 
köztük német művelőivel. E kapcsolatok 
közül néhány máig él. Nemzetközi kap-
csolataim többnyire az általam aktuáli-
san kutatott témák szerint alakultak. 
Tartós, részben ma is eleven német, an-
gol, francia kapcsolataim jöttek létre – 
többek között – az emblémakutatás, az 
irodalomtudomány története és elméle-
te, a neolatin irodalom, a kora újkori 
germanisztika és a komparatisztika 
területén. A Grimmelshausen-
Társaságnak vezetőségi tagja, az 
Osztrák és a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Bizottságának magyar részről al-
elnöke, a Görres-Gesellschaft tudomá-
nyos tanácsának tagja vagyok.
– A Humboldt-díj egy évnyi, szabadon 
választott témában történő kutatást 
tesz lehetővé. Mi lesz ez a téma? Hol 
folytat majd kutatásokat? 

támogatni. Az egyéni kreativitást és 
tudományos teljesítményt ösztönzik, a 
mennyiséggel szemben a szakmai mi-
nőséget részesítik előnyben. A progra-
mok mindenki előtt nyitottak, nincse-
nek tudományágak vagy országok 
szerint meghatározott kvóták a pá-
lyázatok és jelöltek kiválasztásában. A 
pályázatok és jelölések elbírálásában 
döntő szava van a német tudományos 
elit képviselőinek; a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) min-
denkori elnöke nemcsak az alapítvány 
elnökhelyettese, hanem a bírálóbizott-
ság vezetője is egyben. Sem az állam-
nak, sem más szervezetnek nincs bele-
szólási joga a döntési folyamatokba. Az 
alapelvekhez tartozik a feltétlen biza-
lom, a belső motiváción alapuló külön-
leges munkastílus, a kritikai véle-
mény megbecsülése és a folyamatos 
megújulási képesség. Jelenleg évente 
több mint hétszáz ösztöndíjat és díjat 
ítélnek oda. A Humboldt-családnak 
mintegy 26 000 tagja van a Föld 130 
országában, köztük ötven Nobel-díjas.
– Milyen a kapcsolat az Alapítvány és 
a magyar tudományosság között?
– 1953 óta az Alapítvány összesen több 
mint ötszáz magyarországi ösztöndí-
jast támogatott, s mintegy tizenöt ma-
gyar kutatót részesített Humboldt-díj-
ban. A magyarországi ösztöndíjasok 
1991-ben saját egyesületet hoztak létre, 
mely kb. 300 tagot számlál, és saját hír-
levelet ad ki. Az utóbbi tizenöt évben a 
magyarországi ösztöndíjasok számos 
nemzetközi Humboldt-kollokviumot 
rendeztek különböző témakörökben, 
ezek egy részének a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia adott otthont. Az Ala-
pítvány kétnyelvű képes folyóiratát, a 
Humboldt-Kosmos-t egy speciális zseb-
naptár kíséretében minden egykori 
ösztöndíjas és vendéglátó rendszeresen 
megkapja, s minden ösztöndíjast folya-
matosan tájékoztatnak az új progra-
mokról és támogatási lehetőségekről. 
2011-ben az Alapítvány vezetősége 
Budapestre látogatott a tudományos 
együttműködés XXI. századi kihívá-
sairól az MTA Székházában rendezett 
tanácskozásra. Az egykori ösztöndíja-
sok között nem egy van, akinek ez a 
támogatás jóval többet nyújtott egy je-
lentős állomásnál szakmai pályáján. 
Munkájukkal a legtöbben aktívan 
közreműködnek a társadalmi, kulturá-
lis, gazdasági vagy politikai átalakulás 
folyamataiban.

Konrad Adenauer szövetségi kancellár és Werner Heisenberg, a Humboldt Alapítvány elsQ 
elnöke a szervezet újbóli léterhozásakor, Bonn, 1953. dec. 10. 

(ALEXANDER VON HUMBOLDT-STIFTUNG 1953–1993. 40 JAHRE IM DIENST VON WISSENSCHAFT UND 

FORSCHUNG, BONN, 1993, 32. O.)
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sége alapján, minden egyéb tényező 
figyelmen kívül hagyásával, a ter-
mészettudományokban és a bölcsé-
szettudományokban azonos kritéri-
umok szerint történik.

– Mit lehet átvenni, alkalmazni a né-
met bölcsészettudományi kutatók mód-
szereiből, szemléletmódjából?
– Ismeretes, hogy a természettudomá-
nyi kutatásoknak egyre nagyobb há-
nyadát fordítják az ember által okozott 
problémák vizsgálatára és a károk eny-
hítésére, elhárítására. Néha arra gon-
dolok, ha Humboldt ma élne, talán 
egyetértene a megállapítással, mely 
szerint korunk két nagy veszélye a 
technika és az ipar túlzott érvényesülé-
si törekvése, embertől függetlenné vá-
lása, valamint a magát minden erkölcsi 
megfontoláson túltevő fanatizmus. Az 
ezekkel szembeni ellenállást tartom ma 
a tudomány, azon belül a bölcsészettu-
dományok egyik fontos feladatának. 

– A jelölésben előzetesen három téma 
szerepelt: XVII. századi német elbeszé-
lők kommentált antológiája magyar 
nyelven; a historia litteraria felbomlása 
a XVIII. században; felvilágosult társa-
ságok, demokratikus hagyományok és 
irodalom Közép-Európában. Vendég-
látóm, Dieter Breuer, az Aacheni 
Egyetem nyugalmazott professzora 
mindhárom témakör avatott ismerője. 
Aachen mellett mindazokon a helye-
ken szeretnék dolgozni, amelyek fon-
tosak a fenti témák forrásai és szakem-
berei szempontjából, így – többek kö-
zött – Gothában, Wolfenbüttelben, 
Heidelbergben és Münchenben. Ez is 
mutatja, a Humboldt-díj nem egysze-
rűen elismerés, hanem szigorú feltéte-
lekhez és elvárásokhoz kötött ösztön-
zés is további tudományos eredmények 
elérésére, nemzetközi együttműködés 
keretében.
– Úgy tudom, a díjra német kutatók 
tesznek személyi javaslatokat. Ha nem 
titok, kik voltak az ajánlói? 
– Engem ketten jelöltek: egy német és 
egy francia tudós, az utóbbi maga is 
Humboldt-díjas. A jelöléshez hárman 
adtak szakvéleményt: egy német, egy 
svájci és egy osztrák kutató. A bírálati 
folyamat mintegy fél évig tartott, 
melynek során további szakértőket is 
felkértek. A jelölőknek és a szakvéle-
ményt adóknak olyan kérdésekre kell 
válaszolniuk, amelyek alapján pontosan 
megítélhetők a jelölt egyéni tudomá-
nyos eredményei, kvalitása, eddigi és a 
jövőben várható hozzájárulása a szakte-
rület fejlődéséhez. A díj odaítélése kizá-
rólag a tudományos teljesítmény minő-

Míg a tudomány világszerte egyre in-
kább a technika és az ipar kiszolgálója 
és kiszolgáltatottja, Németországban 
őrzi vezető szerepét a társadalom és a 
gazdaság irányításában. A kutatást 
érintő társadalmi, etikai kérdések el-
döntését néha évekig tartó mérlegelés, 
tudományos vita, a lehetséges problé-
mák sokoldalú körüljárása előzi meg. A 
vezető német irodalomtudósok szem-
léletmódja, módszerei – amennyire 
meg tudom ítélni – több vonatkozás-
ban közel állnak a természettudomá-
nyok módszereihez, szemléletmódjá-
hoz, amennyiben kerülni igyekeznek a 
vizsgált jelenségektől távol álló, elsietett 
elméleteket, túlságosan elvont állításo-
kat és bizonytalan vélekedéseket. Az 
alapkutatások abszolút elsőbbségét 
hangsúlyozzák az úgynevezett rutin-
publikációkkal szemben, s pontosan 
betartják a helyes tudományos gyakor-
lat alapelveit. Fontos összetevő a tudo-
mányos pályára lépők körültekintő, a 
minőségen alapuló kiválasztódása, to-

vábbá a felelősségek és kompetenciák 
gondosan megtervezett egymásra 
épülése a napi kutatási gyakorlatban. A 
legjobb német irodalomtörténészek ál-
talában idegenkednek a „nagy leegy-
szerűsítők” machinációitól, nem ked-
velik a „szóbűvölők”-et és a magát a 
zseni szerepébe helyezni kívánó, saját 
kiválóságában szilárdan hívő középsze-
rűséget. A minőség, a gondos megfor-
máltság, az utánozhatatlan, de bármi-
kor ellenőrizhető pártján állnak. Tud-
ják: a lelkierő, a szívósság és az eltökélt-
ség azok a tulajdonságok, amelyek a 
legmostohább adottságokat is a kibon-
takozás eszközévé, erőforrássá tudják 
változtatni.

GÓZON ÁKOS

A Humboldt-ösztöndíjasok megoszlása a kontinensek szerint, 2014 január 

(ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION. PROFILE AND SERVICES, BONN, 2014, 23. O.)

A magyarországi Humboldt-ösztöndíjasok megoszlása tudományágak szerint, 2003 

(HUMBOLDT-NACHRICHTEN, NR. 23, JUNI 2003, 11. O.)
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A kik még nem láttak szentjá-
nosbogarat (Lampyois noc ti lu-
ca), gyakran valamilyen ra-

gyogó fényű, fémesen csillámló zöld 
vagy aranysárga színű rovarra gondol-
nak, például az aranyos virágbogárra 
(Cetonia aurata) vagy az árnyas kertek-
ben is gyakori díszes árvacsalán-
levelészre (Chrysolina fastuosa). Pedig a 
nagy szentjánosbogár nappal egyáltalán 
nem feltűnő állat: 1,5–2 centiméter 
hosszú teste matt szürkésbarna. A 
hím külseje nagyjából megfelel a 

bogártest alapszabásá-
nak: elülső szárnya hosz-
szú szárnyfedővé alakult, 
hártyás szárnyai fejlettek 
– repülni is tud tehát –, 
félkör alakú előtora elfe-
di a fejét. A nőstény vi-
szont alig hasonlít rá: 
szárnyai teljesen hiányoz-

nak, így feltűnő a teste szelvénye-
zettsége, emiatt inkább lárvára 
hasonlít, s nem kifejlett bogárra.

A rövid élet titka
Sem a nőstény, sem a hím nem 
táplálkozik kifejlett korában; nin-
csenek is szájszerveik. Legfeljebb 
vizet vesznek magukhoz, egyéb-
ként a lárvakorukban felhalmo-
zott tápanyagokat élik fel rövid – 
két-három hetes – imágóstádiu-
muk idején. 

A nagy szentjánosbogárral az 
ország bármely részén találkozha-
tunk, főleg ritkás erdőkben, er-
dőszegélyeken, bokros helyeken, 
dús növényzetű nyirkos réteken, 

parkokban, temetőkben, nagyobb 
kertekben. A nyáron csontszáraz 
homokpusztákat és szikeseket kerü-
li, mert lárvájának legnagyobb ellen-
sége a kiszáradás.

A június második felétől július első fe-
léig rajzó szentjánosbogár nősténye 
meleg estéken, a teljes sötétség beállta-
kor (10 óra körül) bekapcsolja világító-
szervét. Rövid életét egészen kis terü-
leten éli le: többnyire mozdulatlanul ül 

a talajon vagy felmászik az alacsony 
növényekre. Potrohát felgörbíti, eset-
leg jobbra-balra csóválja, miközben fé-
nyét folyamatosan sugározza – egyik 
hazai rokona, a kis szentjánosbogár 
(Phausis splendidula) nősténye jellemző 
frekvenciával villog. Az alacsonyan re-
pülő hím hatalmas, lefelé irányuló sze-
mével akár 50 méterről is észreveszi a 
nőstényt. Ő maga is világít, de sokkal 
gyengébben.

Ha a nőstény nem találkozik 
hímmel, két óra múltán kikap-
csolja a fényét és elbújik. Ezt leg-
feljebb 10 napon át ismétli; ha ez 
idő alatt nem sikerült párosod-
nia, elpusztul. Ha viszont meg-
történik a megtermékenyítés, 
egyáltalán nem világít többé, 
hanem maradék energiájával 
50–100 tojását érleli, majd lerak-
ja. Élete ezzel véget is ér; a hí-
mek már korábban, a párzás 
után elpusztultak.

Luciferin és luciferáz
A tojásokból 3–5 hét múlva 
5 milliméteres lárvák kelnek ki, 
melyek 1–2 év alatt, 5–6 vedlés 
után akár 25 milliméteresre is 
megnőnek. A telet a talajban 
vagy növényi korhadék közé rej-
tőzve vészelik át. Lassan, ara-
szolva mászkálnak a talajon – 
főleg éjszaka, de tavasszal, ned-
ves időben néha nappal is –, és 
csigákra vadásznak. A teljesen 
érett lárvák tavasz végén bebá-
bozódnak, majd 8–15 nap múl-
va kikelnek a kifejlett bogarak.

A Z  É V  R OVA R A  2 0 1 5 - B E N  –  A  N A G Y  S Z E N T J Á N O S B O G Á R

A Magyar Rovartani Társaság 2015 rovarának a nagy szentjános-

bogarat választotta. A világító állatok legismertebb faja más vonat-

kozásban is szimbóluma lehet 2015-nek: ezt az évet ugyanis az 

UNESCO a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította.

SZENT IVÁN 
ÉJSZAKÁJÁNAK 

FÉNYEI

Szentjánosbogarak Kamil Vladislav Muttich 

(1873–1924) Lidércfény cím_ festményén 
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ionok jelenlétében gerjesztett állapotba 
kerül, majd a légköri oxigén hatására 
oxiluciferinné alakul, és közben fotont 
bocsát ki. Mindkét folyamatot a lu ci fe-
ráz enzim katalizálja. (A bio lu-
mineszcencia lépései nagyjából hason-
lók minden világító szárazföldi vagy 
tengeri élőlény esetében.)

Ha a lárva csigára bukkan, többször 
megharapja, és rágójával fehérjebontó 
enzimeket juttat áldozata testébe. Az 
emésztőfolyadék megbénítja a csigát, 
és elfolyósítja szöveteit. Ezt a folyadé-
kot a lárva felszívja. A lárvák házas és 
házatlan, illetve kicsi és nagy csigákat 
egyaránt megtámadnak.

A nagy szentjánosbogárnak a lárvája 
is világít, amely esetében azonban a 
fénykibocsátás célja természetesen nem 
a párválasztás. Fényével az ellenségei-
nek üzeni, hogy nem érdemes őt elfo-
gyasztani, ugyanis testnedve erős mér-
geket tartalmaz. Éppen ezért csak za-
varás esetén kapcsolja be a kifejlett nős-
tényénél jóval gyengébb fényét.

Mind a lárvák, mind az imágók világí-
tószervei a potroh hasoldalának végén ta-
lálhatók. Ezek légcsövekkel sűrűn beháló-
zott, tehát oxigénnel jól ellátott testrészek. 

A fénykibocsátás (biolumineszcencia) 
biokémiai folyamat eredménye: a lu ci-
fe rin nevű szerves vegyület adenozin-
trifoszfát (ATP) hatására, magnézium-

A fénytermelő folyamat a fénysejtek 
egyik sejtszervecsketípusában, a per oxi-
szómákban zajlik. Amikor a bogár nem 
világít, a fénysejtek mi to kond riumai el-
használják az oxigén nagy részét, így a 
peroxiszómákba kevés jut belőle. A bo-
gár úgy kapcsolja be a fényt, hogy idegi 
aktivitással nitrogén-oxidot juttat a 
fénysejtekbe, ami gátolja a mi to kond riu-
mok oxigénfelhasználását. Így a légcsö-
vek által szállított oxigén eljuthat a per-
oxi szómákba, és ott lezajlik a fénykibo-
csátással járó kémiai reakció.

Miért szentjános?
Június 23. Szent Iván napja, mely csak 
néhány nappal később követi a nyári 

napfordulót, az év legrövidebb éjszaká-
jának napját. E pogány eredetű ünne-
pen a Föld sok vidékén éjszaka nagy 
tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétsé-
get. A keresztény világban ugyanez a 
nap Keresztelő János születésnapja is. 
Mivel a szentjánosbogarak rajzáscsúcsa 
is nagyjából erre az időszakra esik, 

Felt_nQ a nemi különbség 
(FORRÁS: WWW.COLPOLON.BIOL.UNI.WROC.PL)

A lárva (ANDREAS HASELBÖCK FELVÉTELE) 

Világító nQstény (MARKUS GEBEL FELVÉTELE)

Szentjánosbogarak  

Richard Borrmeister (1876–1938) Szerelmi 

mámor cím_ festményén
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szinte magától értetődő, hogy német 
nyelvterületen miért kapta az éjben vi-
lágító bogár a Johanniskäfer nevet, 
melynek fordítása azután a magyar 
nyelvben is meghonosodott.

Szent Iván napján számos néphit sze-
rint a földben rejlő kincs felett láng 
csap ki, és ez segíti a kincskeresők 
munkáját. A szentjánosbogarak rajzása 
idején az emberek könnyen észrevehet-
tek ilyen „tüzeket”, ez azonban megté-
vesztette őket: a kincset jelző láng he-
lyett csak a fénylő rovart találták.

Több helyen a szentjánosbogárnak sze-
repet tulajdonítottak az időjárás előrejel-
zésében. A csehországi Šumava vidékén 
úgy tartották, ha a szentjánosbogár fé-

nyesen világít, szép idő lesz. A bogarat a 
hajdani Vesztfália területén a gyerekek is 
időjóslásra használták: a kezükre ültet-
ték, és ha elrepült, jó időt jelzett, de ha 
ottmaradt, esős időre kellett felkészülni. 
A csíki székelyek úgy tartották, hogy 
„ha a szentyános-kabalái este seregestől 
rebdesnek a víz felett, hô’nap és jó üdő lesz”.

Plinius szerint e bogár a földművese-
ket is tájékoztatja: rajzása az árpa érett-
ségét és a köles vetésének idejét jelezte. 
Az olaszországi Piemont régióban 
„aratónőnek” (messonera) is nevezték e 
rovart.

Bajbajutottak	védelmezWje
A keresztény mitológiában védelmező-
ként is megjelenik a szentjánosbogár. 
Egy morva legendában a vándor védő-
angyalához imádkozik, mert útja a sö-
tétben, veszélyes szakadék szélén vezet. 
Oltalmazója szentjánosbogarat küld a 
segítségére, amely megvilágítja az ös-
vényt, majd a veszély elmúltával hirte-
len eltűnik.

Az eltévedteket vezető szentjánosbogár 
a magyar mondavilágból is ismert. A 
történet egy rablóról szól, aki az aggtele-
ki Baradla-barlang feletti hegyen maga-
sodó várában élt, és onnan sanyargatta, 
fosztogatta a környék lakóit. Egyszer be-
leszeretett egy szegény özvegyasszony 
gyönyörűséges leányába, aki anyjával és 
kedvesével, egy juhásszal a barlangba 
menekült. Valaki azonban elárulta őket, 
és a rabló szolgáival a rejtőzködők nyo-
mába indult. Az üldözők a barlangban 
eltévedtek, a menekülőket viszont a 
szentjánosbogarak kivezették a labirin-
tusból. A monda versbe szedett változa-
tát Tatár Péter közölte 1859-ben, Az agg-
teleki barlang eredete, vagy: A föld alatti buj-
dosók címmel. A vers forrása máig tisztá-
zatlan, valószínű, hogy nagyobbrészt az 
írói fantázia szülötte. A Tatár Péter írói 
álnéven ismertté vált Medve Imre (1818–
1878) hazánk egyik legtermékenyebb 
ponyvaírója volt.

Noha a szentjánosbogár a német, 
olasz és szláv népek körében közked-
velt szereplője a meséknek és mondák-
nak, az aggteleki történet kivételével 
meglepő módon a magyar népi kultú-
rában alig-alig ismert. Legföljebb egy 
sajátos felhasználását lehet megemlíte-
ni: a Hajdú-Bihar megyei Sápon a 
szentjánosbogarat afrodiziákumként 
használták oly módon, hogy fejét az 
ételbe keverték. Más vidékek tréfás 
meséiben is találkozunk a szentjános-
bogár szerelmi vágyfokozó erejével.

Keleti kultusz
Kínában a szentjánosbogár a szépség és 
az állhatatosság szimbóluma. Ez felte-
hetően abból a történetből származik, 
miszerint a híres tudós, Jiu Yin, aki igen 
szegény családból származott, gyer-
mekkorában állítólag szentjánosboga-
rak fénye mellett tanult, s később vala-
mennyi vizsgáját sikerrel letéve nagy 
hírnévre tett szert. Tajvanon ma is nagy 
a kultusza a szentjánosbogaraknak, 
melyeknek több tucat faja él a szigeten. 
Képeskönyvekben, kártyákon, ruhá-
kon, poharakon, reklámokban nagyon 
gyakori a szentjánosbogár motívuma.

Számos japán haiku és fametszet fő-
szereplőjeként is megjelenik a szentjá-
nosbogár. Japánban nagy hagyománya 
volt a szentjánosbogár-fogás ábrázolá-
sának, amikor előkelő hölgyek legye-
zővel vadásznak a bogárra, és dobozba 
gyűjtik az elfogott példányokat.

MERKL OTTÓ, VIG KÁROLY

ÉT-ETOLÓGIA

Okos csigák?

„Mindenki tehetséges valamiben, csak 
meg kell találni, mi az.” Úgy tűnik, ez 
a mondás a csigákra is igaz. Van, ame-
lyik azt jegyzi meg, hol van táplálék, 

van, amelyik azt, hol kell vigyázni a ra-
gadozókkal – de a kettő együtt nem 
megy. Az egyik ebben jó, a másik ab-
ban. 

A nagy mocsárcsigák már 25 éve a 
memóriakutatók kedvencei  –  köny-
nyen begyűjthetők és már jól ismert a 
viselkedésük. A mostani kutatás arra 
deríthet fényt, miért olyan nehéz a va-
don élő állatok közt zseniket találni. 
Különböző tesztekben arra tanították a 
csigákat, hogy melyik a rossz- és a jóízű 
táplálék, illetve hogyan lehet elkerülni a 
fenyegető helyzeteket. (Utóbbi tesztben 
a vízfelszínen lélegző csigát megbök-
dösték, amire úgy reagál, mintha raga-
dozóval találkozott volna.) Ezután le-
tesztelték, mit tanultak meg a csigák a 
tanítás során. Azok, akik jól emlékez-
tek az egyik táplálék ízére, azok a mási-
két is felismerték. Ugyanakkor rosszul 
teljesítettek a fenyegető helyzetben. Az 
összefüggés olyan megdöbbentően 
egységes volt, hogy a kutatók nyolc, 
különböző helyről származó populációt 
is leteszteltek, de mindig ugyanezt ta-
lálták. A laboratóriumban felnöveke-
dett példányok, hiába állt egész életük-
ben korlátlanul rendelkezésükre táplá-
lék, és sosem találkoztak ragadozóval, 
ugyanazt a mintázatot mutatták, mint 
a szabadföldiek: nincs egyetemlegesen 
lángész csiga.

KUbiNyi eNiKő

A japán bélyegen ábrázolt  

Luciola cruciata szentjánosbogár lárvája  

vízicsigákal táplálkozik
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A Doppler-technikáról akkoriban 
azt gondoltam, hogy az csak obszer-
vatóriumok dolga és a pontossága 
sem felel meg a gyakorlati geodézia 
igényeinek.
– Az Ön számára mikor kezdődött a 
GPS-korszak?
– A nyolcvanas évek elején, talán 
1981-ben, egy kozmikus geodéziai 
szemináriumon hallottam először ar-
ról, hogy készül a TRANSIT rend-
szert felváltó NAVSTAR GPS az 
USA-ban. 1989-ben a KGO munka-
társai szerveztek egy GPS-tanfolya-
mot, aminek tananyaga egy kanadai 
kiadvány fordítása volt. Oktatóként, 
a fehérvári GEO-ból, amolyan hitet-
len Tamásként vettem részt ezen a 
tanfolyamon, de a végére hívő let-
tem. Azzal a feltétellel: hiszem, ha lá-
tom! Így, amikor az első geodéziai 
GPS-vevők Magyarországra kerül-
tek, elmentem Pencre és megkértem 
Borza Tibort, aki az új technika be-
vezetésének „motorja” volt, hogy 
tartson nekünk egy bemutató teszt-
mérést.  Erre 1990 nyarán került sor 
Berhidán, ahol a korábbi földrengés 
miatt volt egy klasszikus mérésekkel 
megalapozott pontmezőnk, illetve 

Fehérvár határában, ahol egy 
távmérőkalibráló alapvonalunk van. 
Az eredmények meggyőztek és 1991-
ben már egy olyan team tagja vol-
tam, amelyik az Országos GPS Háló-
zat (OGPSH) első keretmérését vé-
gezte. Egy német egyetemistával, né-
met kölcsönvevővel Nadapon, illetve 
Aggteleken mértem Trimble 4000-
es vevővel három-három napon át. 
– Lehetett-e látni a kezdeteknél en-
nek a technikának, technológiának 
a jövőjét?
– Nem láttuk, én legalábbis nem. 
Ezért minden, a jövőre vonatkozó 
becslésnél óvatosságra intenék. 
Csak példaként említem a geodé-
ziai alkalmazást: a legelső méré-
seknél legalább egy órán keresztül 
kellett mérni egyidejűleg két, egy-
mástól mondjuk 5-10 kilométerre 
lévő ponton, hogy a térbeli vektor 
cm-es pontossággal kiértékelhető 
legyen. Később, az úgynevezett 
gyors statikus mérésnél ez az idő-
tartam 10-20 percre rövidült attól 
függően, hogy egy- vagy kétfrek-
venciás vevőt használtunk. Ma 
ugyanezt a pontosságot akár 10-
20 másodperc alatt, valós időben, 

– Ön építőmérnökként végezett. 
Hogyan lett ebből műholdas hely-
meghatározás?
– Valóban építőmérnöki végzettség 
szerepel az oklevelemben, de 
földmérőmérnöki szakon végeztem 
a BME Építőmérnöki Karán. Az 
1960-as évek óta létezik ez a szak, 
ami egyébként 1949-ben Sopronban 
indult először hazánkban. Úgy tart-
juk, hogy a geodézia a helymeghatá-
rozás tudománya. Egy nagyrabecsült 
kollégám szavaival: a geodéta a hely 
felelőse. Hogy mi a „hely”, annak 
definiálására nem vállalkoznék, de 
hogy a hely megadására szükség van, 
az biztos. A földrajzi hely koordiná-
tákkal, földrajzi szélességgel és hosz-
szúsággal való meghatározása szak-
mai feladat, erre külön tantárgyunk 
is volt, ami csillag-észleléseken ala-
pult. Műholdas helymeghatározásról 
nemigen esett szó egyetemista ko-
romban, bár a 70-es években már 
megjelentek az első terepi Doppler-
vevők az amerikai TRANSIT rend-
szer vételére. Ezekkel az akkortájt 
alakuló penci Kozmikus Geodéziai 
Obszervatórium (a KGO) munka-
társai foglalkoztak nálunk elsőként. 
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A GPS NEGYEDSZÁZADA 
MAGYARORSZÁGON

Éppen	 25	 éve	 érkeztek	 Magyarországra	 az	 elsW	
geodéziai	GPS-vevWk,	ma	pedig	már	a	hétköznapi	
élet	 számos	 területén	 találkozhatunk	 a	 globális	
helymeghatározó	rendszerre	épülW	alkalmazások-
kal.	Busics	György	a	kezdetektWl	használja	a	tech-
nikát	 kutatásra	 és	 alkalmazásra	 egyaránt.	 Az	
Óbudai	 Egyetem	 Alba	 Regia	 Meszaki	 Kar	
Geoinformatikai	 Intézet	 igazgatójával	 az	 eszköz	
és	a	technológia	elterjedésérWl	és	lehetWségeirWl	

beszélgettünk.
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tesíti az EOV-t, nem kell annak 
bonyolult egyenleteit használni, 
amelyek például a korai navigációs 
vevőkbe nem is voltak beépítve.
– Vajon miről szólhat a következő 
25 év? 
– A jövőbelátás képességével nem 
rendelkezem, s mint említettem, 
a mából kiinduló extrapolálás sem 
célravezető. Az biztos, hogy a 
GPS/GNSS technika mindinkább 
életünk részévé válik. Nemcsak a 
professzionális felhasználók szá-
mára lesz megkerülhetetlen, ha-
nem a mindennapi életben is. 
Ahogyan az időmérés fontos do-
log, de csak az óra feltalálásával 
vált általános igénnyé, úgy a hely 
mérése is fontos, és mivel az űr-
technika megteremtette a széles-
körű hely-mérés, helymeghatáro-
zás lehetőségét, az alkalmazások 
köre és az alkalmazók száma szin-
te robbanásszerűen nő. A techni-
kai lehetőségek taglalásához ké-
pest azonban fontosabbnak tar-
tom, hogy „felnőjünk” ehhez a 
technikához emberi oldalról; értő 
módon használjuk, jó célra hasz-
náljunk, ne éljünk vissza vele. Ne 
a háború vagy a bűnözés segéd-
eszköze legyen, ne a jogosulatlan 
megfigyelésé vagy a jogsértésé.

TRUPKA ZOLTÁN

– Az alkalmazás mellett kuta-
tásra is tudta használni a rend-
szert? 
– Amikor GPS-méréssel egyet-
len vevővel határozzuk meg 
pozíciónkat, akkor WGS84 
rendszerbeli koordinátákat ka-
punk. Ha geodéziai pontossá-
gú GNSS-mérést végzünk, ak-
kor a közös európai térbeli vo-
natkoztatási rendszerben, az 
ETRS89-ben kapjuk a pontok 
koordinátáit. Nálunk, Ma-
gyarországon azonban a sík-
vetületi térkép az úgynevezett 
EOV-vetületben készül, ez a 
hivatalos síkbeli koordináta-
rendszer, míg a magasságok a 
Balti alapszintre vonatkoznak.  
A globális rendszerből a helyi 
rendszerekbe való áttérésre, 
ami mindennapos gyakorlati 
feladat, sok megoldás született. 
Minden megoldás alapja az 
OGPSH, ami a transzformáci-
ós közös pontok adatbázisaként is 
szolgál. A legjobb illeszkedést csak 
úgynevezett lokális transzformá-
cióval lehet elérni, mondjuk 30 
km-es körzetben. Ha az OGPSH 
mind az 1153 pontját bevonjuk egy 
térbeli hasonlósági transzformációs 
modellbe, egy igen érdekes, „ör-
vénylő” ábrát kapunk, ami 30-
40 cm-es lineáris eltéréseket mutat. 
Miért ilyen ez az ábra, mi az oka 

az eltéréseknek? Ezt a kérdést 
vizsgáltam alaposabban. Arra jöt-
tem rá, hogy a klasszikus magyar 
elsőrendű háromszögelési hálózat-
ban az 1970-es évek elején távmé-
rővel mért távolság (23 ilyen van) 
mindegyike átlagosan 11 cm-rel 
hosszabb, ha azt a GPS-szel mért 
távolsággal hasonlítjuk össze. Mi-
vel pedig a távmérős távolságokat 
hibátlannak tekintették a számí-
táskor, ez olyan kényszert jelen-
tett, ami a hálózat érdekes forgó 
alakját eredményezte. Úgy gon-
dolom, nemcsak tényeket kell 
megállapítanunk, hanem a miér-
tekre is válaszolhatunk, ha igazi 
kíváncsiság hajt minket.
Ehhez a GPS-EOV transzformá-

ciós témához említem meg, hogy 
olyan, általánosan használt kúpve-
tületet is találtam, ami a WGS84 
ellipszoidhoz rendelhető és helyet-

egyetlen RTK (real-time kinematic) 
vevő használatával elérhetjük. Eh-
hez persze kell a GNSS-
infrastruktúra: a permanens ál-
lomások hálózata, a mobil inter-
net, a központi szoftverek, az 
azokat megalapozó új algoritmu-
sok és modellek. 
Az 1153 pontból álló OGPSH ki-

építésekor csak az akkori technoló-
giára építhettünk. A folyamatosan 
működő referenciaállomások háló-
zatának kialakításakor (ami 2010-re 
készült el a szomszédos országok 
határmenti állomásait is beleértve), 
nem gondoltuk volna, hogy a fel-
használók köre ilyen gyorsan és ilyen 
mértékben bővülni fog. Senki nem 
merte volna 1990-ben megjósolni, 
hogy az agrárszektor lesz a GPS 
egyik legnagyobb alkalmazója, a 
precíziós mezőgazdaság kialakulá-
sával. Nemcsak Amerikában, de ha-
zánkban is. A GPS-korszak kezde-
tén azt se mertük volna gondolni, 
hogy magyar emberek magyar vá-
rosokban GPS-navigációval közle-
kednek. Ma nemcsak az amerikai 
GPS-t használjuk, hiszen teljes érté-
kűen működik az orosz Glonassz és 
kiépülőben van az európai Galileo 
és a kínai Compass, így összefogla-
ló névként GNSS-ről beszélünk.

Új típusú GNSS-vevQ a nadapi OGPSH-
ponton

Régi típusú GPS-vevQ a nadapi OGPSH-ponton
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sötétebb bőrűek to-
vább. De vajon tud-
juk-e, hogy egy nyári napon mennyi 
időt, hány órát jelent ez valójában? A 
legnagyobb problémát gyakran az 
okozza, hogy a veszélyeztetett bőrtí-
pusba tartozók nincsenek tisztában 
saját bőrük tulajdonságaival, a kóros, 
megnövekedett UV-tartománnyal 
szemben nem kellően védekeznek, 
valamint nem tudnak a mértéktelen 
napozás veszélyeiről és annak hosszú 
távú következményeiről.

Hogy ki mennyire védett a napfény 
káros sugarai ellen, az határozza meg, 
mennyi az UV-sugarakat elnyelő, 
úgynevezett. melanin pigment saját 
bőrének hámrétegében. Akinek ke-
vés, az fehér bőrű és védtelenebb, aki-
nek több, az sötétebb bőrű és jobban 
védett. Tehát a napsugárzástól, a le-
égéstől a legjobban az úgynevezett I. 
vagy II. típusú, világos bőrrel rendel-
kező, szőke vagy vörös hajú, kék 
vagy zöld szemű embereknek kell 
tartaniuk illetve azoknak, akik sok 
szabálytalan (nem szimmetrikus, el-
mosódott szélű, nem homogén színű) 

anyajeggyel rendel-
keznek. Az utóbbi 

csoportba tartozóknak érdemes az 
anyajegyeik tulajdonságait kép for-
májában rögzíteniük, pl. centiméter 
mellett lefényképezve elmenteni a 
számítógépen; mekkorák voltak, mi-
lyen volt a színük stb., hiszen csak ak-
kor tudnak felfigyelni azok esetleges 
változásaira, ha tudják, milyen volt 
eredetileg. Bármilyen gyanú esetén, 
illetve egy állapotrögzítés céljából is 
érdemes bőrgyógyászt felkeresni.

Az anyajegy megváltozása a rossz-
indulatú elfajulás egyik jele lehet, az 
úgynevezett diszplasztikus anyajegy 
talaján (de ép bőrön is!) melanoma 
malignum alakulhat ki. A bőrdaga-
natok, ezen belül a rendkívül rosszin-
dulatú festékes bőrdaganat, a 
melanoma malignum számának 
emelkedése világjelenség. Hazánk-
ban 2001 és 2012 között a melanoma 
gyakorisága megduplázódott; a leg-
utóbbi statisztikák szerint a 14-29 
éves nők körében nőtt leginkább a 
megbetegedések száma. Ennek hátte-
rében az utóbbi két évtizedben egyre 

TÜZESEN SÜT LE 
A NYÁRI NAP SUGÁRA…

Beköszöntött a nyár. Sokan vár-

ják	a	természetes	napfürdWzést.	
De	kinek,	mikor,	mennyi	idWt	ér-
demes és lehet a napon tölteni? 

Kinek és mire kell odafigyelnie? 

Szerencsés-e a napozást a szo-

láriummal helyettesíteni?

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára…” 
írta Petőfi Sándor a János vitéz című 
elbeszélő költeményében 1844-ben, 
pedig akkoriban még volt olyan ve-
szélyes a Nap UV-sugárzása, mint 
manapság. Ha megkérdezzük szüle-
inket, nagyszüleinket, tíz-húsz évvel 
ezelőtt „máshogy” sütött a Nap; ma 
sokkal kevesebb idő kell ahhoz, hogy 
valaki súlyosan, esetleg hólyagosra le-
égjen. Ennek hátterében a Földre, így 
a bőrünkre érkező, megnövekedett 
UV-mennyiség áll, mely az ózon lég-
köri csökkenésével hozható összefüg-
gésbe. A 450-315 nm hullámhosszú 
UV-A sugárzás felelős a bőr korai és 
fokozott öregedéséért, a 315-280 nm 
hullámhosszú UV-B sugarak pedig a 
bőr daganatos megbetegedéseinek 
számát növelik. Jelen tudásunk sze-
rint bőrünk életünkben elszenvedett 
leégéseinek számával egyenes ará-
nyosságban nő a rosszindulatú bőrda-
ganatok száma, és bizonyított, hogy a 
gyermekkorban elszenvedett – ese-
tenként hólyagos – leégések felnőtt-
korban ugyanilyen következmények-
kel járnak. Bőrünkben valamennyi, 
életünkben elszenvedett napfény 
okozta károsodás összegződik, ku-
mulálódik, vagyis a bőr nem felejt!

A bőrünket ért sugárzás azonnali 
vagy hosszú távú hatásait bőrtípu-
sunk határozza meg; világos bőrűek 
– következmények nélkül – csak rö-
vid ideig tartózkodhatnak a napon, 

John Österlund (1875–1953)

Napozás Löschlesholmenben 

(1937)
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erősödő UV-sugárzás, a helytelen na-
pozási szokások és a mértéktelen szo-
lárium-használat áll.

Az egyszerűen alkalmazható, 
úgynevezett ABCD-szabállyal le-
hetőség nyílik korai stádiumban 
felismerni a daganatot. Az „A” je-
löli az aszimmetriát, vagyis ha az 
anyajegy két tengely mentén nem 
szimmetrikus. A „B” (angolul 
border) jelenti a szegélyt, amikor a 
határ nem éles. A „C” (colour) je-
lenti a színt, ha nem homogén, ha-
nem az anyajegy állománya többfé-
le színű. A „D” (diameter) az átmé-
rőt jelöli, az anyajegy növekedésére 
fel kell figyelni, illetve a 6 mm-nél 
nagyobbak érdemelnek külön fi-
gyelmet. Az anyajegyek persze na-
gyon sokfélék lehetnek színük, 
nagyságuk, felszínük tekintetében, 
de amennyiben az mindig ugyan-

úgy nézett ki, nincs ok aggodalom-
ra, mindig azok változására kell fel-
figyelnünk!

Magyarországon a napsütéses 
órák száma – földrajzi helyzetéből 
adódóan – az átlaghoz képest köze-
pes mennyiségű. A napozás során 
fokozatosságra kell törekedni, hisz 
a téli hónapok alatt bőrünk elszo-
kott a napfénytől. Áprilisban, má-
jusban ideális ehhez a kertészkedés 
vagy egy kirándulás, aztán nyáron 
már célzottan – a mértékletességet 
szem előtt tartva – lehet hosszabban 
a napon tartózkodni. A nyári hóna-

pokban 11 és 15 óra között fényvéde-
lem nélkül lehetőség szerint senki se 
tartózkodjon a napon, mert akár 
5-10 perc is elég lehet a súlyos, eseten-
ként hólyagos leégéshez. Aki a mun-
kája miatt ezt nem teheti meg, hasz-
náljon magas faktorszámú fényvédő 
krémet, melyet az erre kijelölt drogéri-
ákban, gyógyszertárakban érdemes 
beszerezni. A szemünket napszemüveg-
gel szükséges védeni, és érdemes bevizs-
gáltatni, hogy megfelelő-e erre a célra.

Tanulmányok azt mutatják, hogy 
azoknál, akik 35 éves kor alatt 
már szoláriumba járnak, körülbe-

lül 75 százalékkal nagyobb a 
melanoma kialakulásának kockázata. 
A Melanoma Foundation of New 
England munkatársai azon dolgoz-
nak, hogy megfékezzék a tinédzse-
rek barnulni vágyó szokásait, részben 
figyelemfelkeltő kampányokkal, 
részben azzal, hogy a szoláriumot ke-
vésbé hozzáférhetővé teszik számuk-
ra. 11 amerikai államban és Szerbiá-
ban a 18 év alatti korosztálynak már 
nem engedélyezik a szolárium hasz-
nálatát, Ausztráliában pedig – ahol a 
világon a legmagasabb a melanoma 
előfordulása –, teljesen betiltották. 
Sajnos hazánkban még semmiféle til-
tó intézkedés nincs, de nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy a szolá-
rium egyértelműen káros a bőrünk-
re, annak korai, idő előtti, fokozott 
öregedését, a ráncok mélyülését, 
pigmentfoltok elszaporodását okoz-
za és bizonyítottan növeli – az áttét-
képződés miatt sok esetben halálos 
kimenetelű – melanoma malignum 
kialakulásának kockázatát. Egy 15 
perces szoláriumozás azonos mérté-
kű egy nyári hónap egész napos nap-
sugár-expozíciójával, ami irtózatos 
nagy dózis, és a barnulni vágyók egy 
későbbi daganat csírájával lépnek ki 
a szolárium ajtaján. Vigyázzunk te-
hát bőrünk egészségére, ne égjünk 
le és ne járjunk szoláriumba!

KUrOLi eNiKő

BRrtípusok JellemzRk

I.
mindig leég, sosem 

barnul

II.
nehezen barnul, köny-

nyen leég

III.
nehezen ég le, könnyen 

barnul

IV.
sosem ég le, mindig 

barnul
V. ázsiai rassz
VI. afrikai rassz
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FVN IXKÉNT 	 F E LTÁMADT 	MAGYAR 	 PAV I LON

MILÁNÓ,	1906	
Iparmevészetünk	milánói	szereplése	megtaníthat	bennünket	arra,	hogy	a	magyar	kultúrának	vannak	
olyan	értékes	sajátságai,	melyek	a	nyugat	 felé	való	hódítást	 is	 lehetWvé	teszik	–	mondta,	s	 írta	a	
mevészeti	 szakíró,	muzeológus	 és	 könyvkiadó	 Czakó	 Elemér,	 amikor	 az	 1906-os	milánói	 kiállítás	
világra	szóló	sikerének	az	értékelése,	s	értelmezése	volt	a	feladata.	Nem	árt	a	korabeli	világsajtó	
elragadtatott	sorait	éppen	most	idézni,	amíg	a	2015-ös	milánói	rendezvény	értékelésére,	értelmezé-
sére	várakozunk.	Vajon	melyek	voltak	azok	a	tudnivalók,	amelyek	híján	aligha	számíthatott	bárki	is	

osztatlan	külföldi	elismerésre?	

CSak mi, magyarok készültünk el pontosan, 
időre, jegyezte fel magának az 1906. áp-
rilis 28-i megnyitó után a magyar kiállí-

tás tervezője, s rendezője, Maróti Géza, akit a nagy cere-
mónia után az olasz művészek a vállukra vettek, úgy 
hordozták körül a nagyteremben, a Kácsás kút körül. 
Amely kút – a Zsolnay-műhely jóvoltából – víz nélkül is 
vizes ragyogással lubickoló szárnyasaival a milánói kiál-
lítás látogatóinak a kedvence lett. Az európai hírű Kácsás 
kútból két másolat is ké-
szült, az egyiket Pécsett ál-
lították fel, a másikat Ma-
róti Géza zebegényi kertjé-
ben. A pécsit a tiszti kaszinó 
épületében tették tönkre 
később az intézmény Kelet-
ről érkező „vendégei”. 
Helyreállításához a harma-
dik évezred kezdetén fo-
gott hozzá egy ifjú restau-
rátor. A zebegényit céltáb-
lának használták a Duna-
kanyarban „ideiglenesen 
állomásozó” megszállók. 
Az egyetlen épen maradt 
kácsa, egy zebegényi kis-
kertben árválkodik, szén-
feketén.

A Perseveranza újságírója a 
nagyterem egyszerűségét 
méltányolta, genovai kollé-
gája rafinált eleganciáját. 
Mások az átjárók búzaka-
lászos íveit, a galambos udvar bögyös madarait dicsér-
ték. Volt, aki azt is észrevette, hogy a nyílások közti pil-
lérlábazatokon levő, rézből domborított virágtartók a 
nagyszentmiklósi kincs motívumait idézik. Az előtér 
tengelyében fölállított négyméteres bronz Géniusznak is 
sok csodálója volt Milánóban. Idehaza többen is tudni 
vélték, hogy a Zeneakadémia homlokzatára szánt nő-
alaknak a másolata. A művész lányának, Maróti Dórának 
a visszaemlékezéseiből ma már az is tudható, hol készült 

MARÓTI	GÉZA	(1875-1941)
Bars vármegyében, Vörösváron 1875-ben született, aranyos-maróti 
birtokán gazdálkodó édesapjától, Rintel Lipóttól örökölt vezetékne-
vét 1905-ben magyarosította Marótira. 

Az 1880-as években az anyagi nehézségekkel küzdQ család Bu-
dapestre költözött, Géza iukat inasnak adták. A munka mellett igye-
kezett szülQföldjén megkezdett iskolai tanulmányait folytatni: 1889 
és 93 között a józsefvárosi reáliskolában, majd a székesfQvárosi 
iparrajziskolában, az epreskerti szobrászati mesteriskolában, Stróbl 

Alajos osztályában. Végül magánúton érettségizett. 
Dolgozott kQfaragóknál, bányában, „érczm_- és 
teracotta gyárban”, asztalosnál; amint azt emlékiratai-
ban is rögzítette, „minden mesterség alapelvét: az 
anyagszer_séget” saját keze munkájával próbálta ki.

1894 és 95 között a Magyar Testgyakorlók Köre, az-
az az MTK színeiben síkfutóként, magasugróként, táv-
gyaloglóként versenyzett. A sport késQbb is fontos ré-
sze volt az életének.

1899-ben, a párizsi világkiállításon, a magyar bemu-
tató számára készített katalógus címlapjával I. díjat 
nyert.

Az 1904-05-ös tanévtQl az 1910-11-es tanévvel be-
zárólag mintázást tanított a M_egyetemen.

Az 1906-os milánói nemzetközi kiállítás magyar 
részlegének – a kormány megbízásából – a tervezQje 
s rendezQje volt.

1906 és '09 között a velencei magyar kiállítás állan-
dó csarnokán dolgozott.

1914-ben a „népfelkelQ századhoz” kadétQrmesteri 
rangban – jótékonysági szolgálatra – kellett bevonul-
nia. 1915 és '18 között – eleinte Mednyánszky László 

társaságában – hadifestQként munkálkodott.
1920 és 1932 között – rövidebb-hosszabb megszakítások, mint 

amilyen 1930-31-es közel-keleti utazása volt – az Amerikai Egyesült 
Államokban vállalt megbízatásokat. 

Hazatérve, 1932-1935 között könyvillusztrációkat készített.
1935 és '39 között a zebegényi Kálvária dombtetQn, az Ország-

zászló és HQsi Emléken dolgozott.
1939-40-ben részt vett a Központi Városháza újjáépítésének pá-

lyázatán. 
1941. május 6-án halt meg Budapesten.

Mednyánszky László félbe-

maradt portréja Maróti Gézáról
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ez a méreteivel is lenyű-
göző istenszobor: egy jó-
zsefvárosi műteremház-
ban, a József utca 37. 
szám alatt. Ott, ahol Ma-
róti Géza Róth Miksával 
és Kós Károllyal együtt 
munkálkodott és filozo-
fált. E nagyvárosi kör-
nyezetben döbbentek rá, 
„nem az a fontos, hogy 
mi elpusztulunk-e, ha-
nem az, hogy a közösség, 
ahová mi is tartozunk, az 
ne pusztuljon el; ezért na-
gyon fontos minél előbb 
és minél rövidebb időn 
belül megtalálni azt a 
magyar kifejezési formát 
az építészetben, ami azt 
megkülönbözteti minden 
mástól…”

Aligha véletlen, hogy a 
kormány 1906-ban éppen 
Maróti Gézát bízta meg a 
milánói kiállítás „magyar 
főcsoportjának a művészi tervezésével és rendezésével”. 
Korábban ugyanis nem is egyszer kapott megbízást Ma-
róti tárlatok rendezésére, önálló kiállítási épületek terve-
zésére, díszítésére. Az Iparművészeti Társulat bemutató-
it például, 1903-tól több éven át, részben, vagy teljes 
egészében – a műfaj megújítására törekedve – a krisztu-
si kort még el nem érő tervezőművész jegyezte. Az Ipar-
művészeti Múzeumban méltó térre és háttérre találó ka-
rácsonyi kiállításoknak is, de más „ujjgyakorlatainak” is 
ugyanaz volt az alapgondolata: „a modern művészet át-
fonja és új virágzásra fakasztja a régi művészetet”. 
Ugyanakkor ilyen előzmények után sem volt számára 
egyszerű feladat a magyar kézműipar bemutatására szol-
gáló, több ezer négyzetméternyi tér – kilenc terem, húsz 
szoba, három folyosó, ahogyan emlékirataiban nevezi: 
egy „rémesen ízléstelen hodály” – berendezése. Még-
hozzá két alkalommal. 

Tizenhárom héttel az áprilisi megnyitó után, augusz-
tus 3-án éjszaka tűz ütött ki a milánói kiállítás terüle-
tén, és a magyar pavilon – állítólag fél óra alatt – porig 
égett. Maróti szerint felgyújtották. „Iparművészetünk 
nagy temetőjét könnyezve állották körül az összes 
nemzetek” – írta s mondta egy esztendő múlva az 
Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő előadásainak 
egyikén Czakó Elemér. Majd így folytatta: „nemze-
tünk rövid pár hét alatt újból megjelent a világverseny-
ben iparművészetével…, az augusztusban leégett kiál-
lítás helyén szeptemberben egy második kiállítást nyi-
tott meg… Meghalt egy Géniusz, jött helyébe másik 
kettő, s ez nemcsak tény, hanem szimbólum is volt az 
egész világ előtt”.

Csakugyan, az egész világ csodálta a hét hét alatt újra-
épített magyar kiállítást. Káprázatos feltámadását is ün-
nepelték immár, nem „csak” a nagy művészi mutat-

ványt, hogy tudniillik a modern magyar művészek ké-
pesek voltak felvenni a kapcsolatot „a népművészet ki-
apadhatatlan forrásaival”. És ezúttal a „kézzel fogható” 
elismerés sem maradt el: csak a bírálóbizottság négy-
száznál több kitüntetést osztott szét a magyar kiállítók és 
munkatársaik között. Maróti Géza mint építész, szob-
rász és iparművész, öt „grandprix”-t kapott. Őt tekin-
tették az 1906-os milánói nemzetközi kiállítás erkölcsi 
győztesének. Készpénz azonban fillérnyi sem jutott sze-
génynek, noha „egész vagyont költött a magáéból” a vi-
lágra szóló milánói magyar rendezvényre. De, mint em-
lékiratainak bevallotta, soha nem is gondolt rá, „hogy 
ezen nemzeti ügyből nyereséget” szerezzen. Czakó 
Elemér szerint „a számokban ki nem fejezhető haszon-
ból a politika volt az, amely magának a nagyobb részt 
húzta… Jobbat nem is kívánhatunk – okfejtését így 
folytatta –, bárha politikát csinálnának az iparművészet 
támogatásából”…

Maróti Géza, akinek az 1906-os milánói sikerben a 
korabeli közvélekedés szerint is oroszlánrésze volt, pá-
lyája további szakaszán csupán egyetlen egy komoly 
megbízatást kapott a magyarországi hivatalosságoktól: 
ő tervezhette meg a velencei magyar képzőművészeti 
kiállítások állandó csarnokát. Feltehetőleg az itáliai ha-
tóságok szorgalmazták e döntést, azok, akik három év 
múltán sem feledték, hogy Maróti Géza irányításával 
milyen csodákra volt képes Milánóban Magyarország. 
Idehaza nem sok hálát tanúsítottak iránta. Maróti, 
amiként az a Magyar Építészeti Múzeum által 2002-
ben, könyv alakban is megjelentetett emlékirataiban 
olvasható, ennek a magyarázatát is megadta: „Sikere-
ket az irigyek soha nem tudnak megbocsátani gyűlö-
let-országban”.

Lőcsei GabrieLLa

A Kácsás kút a világkiállítási magyar pavilonban (fent), és mai formájában, a pécsi Zsolnay Múzeumban (lent)
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M E Z OA M E R I K A I  R O M V Á R O S  M E X I K Ó B A N

MAGYAR 
RÉGÉSZEXPEDÍCIÓ 

TUZAPÁNBAN
Tuzapánt 1930-ban fedezte föl két mexikói régész, Enrique Juan Palacios és Wilfrido 

DuSolier, de igazi tudományos feldolgozása azóta sem született meg. A helybéli indiá-

nok elbeszélése szerint és a szakirodalom alapos áttanulmányozása alapján nyugodtan 

kijelenthetjük, hogy az ELTE Folklore Tanszék Latin-Amerika Munkacsoportjának tagjaiként mi vol-

tunk	azok	a	szakemberek	1985-ben,	akik	az	elsW	régészeti-topográfiai	terepmunkát	elvégeztük	és	az	
elsW	fényképfelvételeket	elkészítettük,	majd	pedig	publikáltunk	Tuzapán	romjairól.

Hat évvel később, 1991-ben folytattuk Tu za pán-
ban a régészeti-topográfiai gyűjtőmunkát, to-
vábbi leletanyagokat adtunk át a feldolgozást 

követően az INAH-nak, (Instituto Nacional de Antro-
pología e Historiának, a mexikói Nemzeti Történelmi 
és Antropológiai Intézetnek) a dokumentációval (fo-
tókkal, rajzokkal, mérésekkel, térképvázlatokkal) 
együtt. A folyamatosan egymást követő öt expedíció 
alkalmával háromszor sikerült helyszíni terepmunkát 
és elemzéseket végezni a 2000-es években összesített 
kutatóprogramok során. 

Kukoricatermesztés a piramison
Tuzapán Veracruz államban fekszik a Buenavista folyó 
közelében egy 2 négyzetkilométer kiterjedésű fenn-
síkon, melyet két totonák indián falu, San Fernando és 
Chicoaloque vesz közre. 

Kerámiatöredékeket, kőeszközöket, agyagszobor-tö-
redékeket, szoborfejeket, obszidiánpengéket és nyíl-
hegyeket, metatét (totonákul ixhuát) gyűjtöttünk a 
fennsíkon, melynek északi szögletében helyezkedik el 
a romváros. 

A legnagyobb épület 50 méter hosszú és 12 méter ma-
gas. Az épületek közötti terület vizes, ezért használják 
a totonák földművesek az épületekre felhordódott szá-
raz, jó minőségű földet növénytermesztésre. Megdöb-
bentő látvány az egykori piramisépületeken a kukori-
caültetvény vagy éppen a friss bab. 

A cserépmaradványok között szép számban találtuk 
meg az úgynevezett molcajete edény töredékeit. Ezek 
általában három- vagy négylábú kerámiaedények, 
amelyek belső része érdes, bevágott vonalaival a 
csilipaprika dörzsölésére volt alkalmas és így készítet-
ték elő a csípős salsa szószt.  

Kutatómunkánk során történt egy érdekes eset is: két, 
jó állapotban lévő metatét – a tortilla készítéséhez szük-
séges kukoricamálé „gyúrására” alkalmas, teknő for-

májú, lábakon álló, alsó kőtáblát – találtunk Tuzapán 
totonák régészeti korszakából. Segítőink, a San Fer-
nan dó-i indiánok egyike kért minket, hogy a segít-
ség fejében – öszvéreikkel szállították felszerelésein-
ket oda-vissza és a begyűjtött régészeti leletanyagot 
a fennsíkról lefelé – hadd tartsák meg az egyik 
metatét, mivel egy totonák családnál akkoriban tört 
el egy ilyen és így nem kellene a piacra menni, vásá-
rolni a ma már gyárilag cementből készített konyhai 
eszközt, hanem e régészeti lelettel helyettesíthetnék 
azt. Valljuk be, kell-e ennél szebb példa az 
etnoarcheológiának? Aznap este már tapasztalhat-
tuk is, hogy letisztítva, újra „szolgálatba állt” a lele-

 Molcajete edények 

kerámiatöredékei

‾
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tünk és a totonák háziasszony lelkesen gyúrta rajta a 
tortilla alapanyagát a manónak (macán totonákul) ne-
vezett kőhengerrel.

Az Azték Birodalom uralma alatt
Tuzapán történetéről elég sok adat áll rendelkezésünk-
re. Az aztékok által is totonáknak tartott várost 
Ahuizotl azték uralkodó (1486–1502) hatalomra jutását 
követő első években indított északkeleti hadjárat során 
foglalták el a birodalom katonái. A város lakossága így 
az akkor fénykorát élő Azték Birodalom része lett. A 
jól szervezett, központosított hatalom történelmének 
csúcsán állt ekkoriban. Határai elérték mindkét óceánt, 
keleten az Atlanti-, nyugaton pedig a Csendes-óceán tu-
dott csak gátat szabni féktelen hódítási törekvéseinek.

Tuzapán lakói, akárcsak több tucat környező legyő-
zött népcsoport, a birodalom adófizető vazallusaiként 
élhették további életüket az idegen hatalom elnyomása 
alatt. Ebből a korszakból több, az azték kultúrára jel-
lemző szobortöredék és ke rámiaedény maradványai 
kerültek elő. 

A spanyol hódítást követően már nem játszott említés-
re méltó szerepet a város, és Alonso de la Mota y Escobar 
püspök emlékirataiból tudjuk, hogy 1581-ben már lakat-
lan településként tartották számon. A forrásokból kide-
rül, hogy elnéptelenedése előtt totonákok lakták, ugyan-
is 1530-ban járt itt a püspök, és „mindenkit megkeresz-
telt, itt tanulta és megismerte a totonák nyelvet”. 

Az itt élő népesség tehát földműves kultúrát folyta-
tott, kukoricát, babot, csilipaprikát, tököt termesztett. 
Ez a paraszti gazdaság biztos megélhetési hátteret je-
lentett számukra. Emellett megtermett itt a narancs, a 
mandarin, a cukornád és a banán is. Utóbbiból a főző-
banán, amit sütöttek is, igen kedvelt volt. Állattartá-
sukra a pulyka volt jellemző, mely őshonos volt ezen a 
vidéken, de méhészkedtek is.

Korabeli gasztronómia
Ezek ismeretében nem nehéz rekonstruálni a korabeli 
konyha által kínált választékot sem.

Hétköznap feltehetően rendkívül egyszerűen táplál-
koztak. Alapvető ételük volt már akkor a tortilla, a ku-

koricalepény, ami az ősi és a mai mexikói őslakosság, 
de a jelenlegi mesztic mexikóiak „kenyere” is. Az indi-
án asszonyok ezt a múltban is úgy készítették, hogy 
először jól beáztatták vízben a lemorzsolt kukorica-
szemeket. Ma már piacon vásárolható darálóval meg-
darálják, de akkoriban őrlőkövekkel morzsolták szét 
speciális kőmozsárban, majd pedig kevés meszes víz 
hozzáadásával a speciális kőlapon, a metatén, a kőhen-
ger, a mano (vagy metlapil) segítségével „gyúrták” a 
málét, végül pedig kézzel történő lapogatás után nyílt 
tűzhelyen, egy agyaglapon kisütötték. Ezt valószínű-
leg legtöbbször csili pap rikából készült szósszal ízesít-
ve fogyasztották. 

A spanyol és azték krónikákból tudhatjuk, hogy a 
pulykahús inkább az ünnepi rítusok után kerülhetett a 
banánlevelekből készült terítékekre, főtt és sült banán-
nal, babbal és kukoricalepénnyel. Már akkoriban is ké-
szíthettek olyan mártásokat, amelyekbe nem csilit, ha-
nem kakaót, földimogyorót vagy szezámmagot kevertek. 

Az italok között már szerepet játszhatott a ma ismert 
atole, amit rendszerint reggel ihattak. A kukoricát víz-
ben sűrűre főzték, és ebbe mézet, olykor kakaót is ke-
vertek. Utána leszűrték és forrón fogyaszthatták. A 
források biztosították az ivóvizet és a cukornádból er-
jesztve szeszes italt is tudtak készíteni. A közeli tenger-
parti síkságokon vaníliát is termesztettek, ez a kereske-
delem révén jutott el ide és a kakaóbab volt a fizetőesz-
köz a csereáruk mellett.  

Napjainkban csak reménykedhetünk abban, hogy az 
általunk elvégzett felderítő kutatómunkát követheti 
egy hivatalos mexikói feltáró ásatás, mely kibontaná a 
földdel és növényzettel borított épületeket, amelyeken 
néhol fák is nőttek már. Addig pedig a két szomszédos 
falu indiánjai őrzik kultúrájuk ősi emlékének tartott 
romjaik békéjét. 

KÉZDI NAGY GÉZA

VezetQnk, Padre Silva szobortöredékekkel

Obszidiánpengék és -eszközök (A SZERZP FELVÉTELEI)

Azték szobormaradvány‾
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„Életünk fogantatástól számított el-
ső 1000 napja során alakul ki az el-
hízásra való hajlam, ami egész éle-
tünk egészségére hatással van. Felmé-
rések szerint a gyermekkorban túlsú-
lyosak vagy elhízottak 60%-a 
felnőttkorban is súlyproblémával fog 
küzdeni. A 3 évnél fiatalabb gyere-
kek 80%-a túl sok cukrot fogyaszt. 
Ha már kisgyerekként a túl fűszeres 
és túl cukros ételekhez szokatjuk a 
gyerekeinket, akkor ezt a rossz szo-
kást felnőttkorban nagyon nehezen 
fog ják tudni elhagyni, ami állandó-
sult súlyproblémákhoz vezethet.” – 
hívta fel a figyelmet a jelenségek-
re a közelmúltban Takács István, a 
Magyar Primer Prevenciós Orvosi 
Egyesület elnöke.

Hatalmas felelősség nehezedik a 
szülők vállára ebben, hiszen akkor 
kell a legelőrelátóbban és legtudato-
sabban viselkedniük, amikor még a 
legkevesebb tapasztalattal rendel-
keznek a gyereknevelés terén. Pedig 
ha a szülők kellő figyelmet fordíta-
nak a megfelelő táplálásra, egészsé-
gesebbé tehetik, és akár évekkel is 
meghosszabbíthatják a gyermekük 
életét.

SZÉKELY-NÁKÓ ZSEJKE 

Magyarországon minden ne-
gyedik felnőtt elhízott, ami 
az egyik legrosszabb arány 

az OECD tagállamok között – hívja 
fel a figyelmet az Első 1000 nap prog-
ram Európai Elhízás Elleni Nap al-
kalmából készült elemzése. A felnőtt-
kori elhízás kockázata jelentősen 
mérsékelhető a gyermekek életének 
első 1000 napjában az egészséges és 
kiegyensúlyozott táplálkozás révén. 
A túlcukrozott, illetve túlfűszerezett 
ételekhez azonban könnyen hozzá-
szoknak ebben az életkorban a gyer-
mekek, és a súlyproblémához vezető 
rossz szokást később nagyon nehezen 
tudják csak elhagyni.

Egy felmérés szerint a kórosan el-
hízott emberek várható élettartama 
a normál testsúlyúakéhoz képest 
drámaian rövidebb, szélsőséges eset-
ben akár 14 év is lehet. Az elhízás vi-
lágszerte óriási egészségügyi problé-
mát jelent: 1980 óta közel háromszo-
rosára nőtt az elhízottak száma, 
amely mára meghaladja a 600 milli-
ót. Európában minden második fel-
nőtt és minden harmadik gyerek 
súlyproblémával küzd. Magyaror-
szág a szűkebb régión és az Unión 
belül is az egyik legrosszabb statiszti-

kával rendelkezik: a felnőtt lakosság 
több mint fele, a középkorú férfiak-
nak pedig több mint kétharmada el-
hízott vagy túlsúlyos. 

A probléma egyre nagyobb arány-
ban érinti a gyermekeket is: világ-
szerte 42 millió elhízott vagy túlsúlyos 
csecsemő és gyermek él. A Föld lakos-
ságának jelenlegi életvitelével, és az el-
múlt évek növekedési ütemével ezt a 
számot a WHO nemzetközi egészség-
ügyi szervezet 2025-re 70 millióra be-
csüli. Európában ez a tendencia azzal 
jár, hogy évente 400 000-rel nő a túl-
súlyos és 85 000-rel az elhízott gyer-
mekek száma. A helyzet Magyaror-
szágon már most is aggasztó: a 7-14 
éves gyerekek 20 százaléka túlsú-
lyos, 7%-a pedig elhízott.  Ennek 
következményeként azok a betegsé-
gek, amelyek korábban elsősorban a 
felnőtteket érintették, egyre gyak-
rabban jelennek meg már gyermek-
korban is. A felesleges kilók veszé-
lyeztetik a szervezet normál műkö-
dését, hosszútávon pedig visszafordít-
hatatlan betegségek kialakulásához 
vezetnek: az esetek 44%-ában az el-
hízás okozza a cukorbetegséget, és 
a kardiovaszkuláris betegségek 
23%-áért felelős.

MÁSFÉL  ÉVTIZEDDEL  IS  MEGRÖVIDÍTHETI  AZ  ÉLETÜNKET 

KÓROS ELHÍZÁS

Az egyik legsúlyosabb népbetegség hazánkban az elhízás, amely számos további betegség okozója lehet. Egy 

felmérés	szerint	a	kóros	elhízás	a	túlsúly	mértékétWl	függWen	akár	14	évvel	rövidítheti	meg	az	emberi	életet.	
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Jut eszembe...
A SÓHORDÓ

A só, a nátrium-klorid a legismertebb és leg-
fontosabb fűszer, mellyel az emberiség meg-
ismerkedett. Azt hiszem, már elmúlt az az 

időszak, amikor bioharcosok vívtak Don Quijote-i 
küzdelmet a sófogyasztás ellen mondván, ez a fehér 
méreg tönkreteszi az érrendszerünket. Már rég fölad-
tam a vitatkozást, csak annyit szoktam elmondani, az 
elefántok mérföldek százait gyalogolják, hogy egy ki-
száradt sós tó fenekét kinyalják. Mert szükségük van 
erre az ásványra, mint ahogy szükségük van a szarvas-
marháknak, és sok más élőlénynek, így az embernek is.  
Édesapám szokta mondani: az állatok okosabbak, mint 
az ember, lám a hőségben árnyékba vonulnak, a sok 
bolond ember meg kifekszik napozni, míg hőgutát 
nem kap. Remélem, mindenki ért a hasonlatból. 

A só szó eredetéről még vitatkoznak, van, aki a sal latin 
szó átvételére gondol. Indoeurópai szavaink rokonok a 
latin kifejezésekkel, például a német salz, az angol salt, 
az orosz szolj, és még több hasonló. 

A mi só szavunk azonban ugyanúgy nem rokon az 
indogermán megfelelőkkel, mint ahogy nem rokon a 
sógor, sólet, sódar szavakkal sem. Feltehetőleg uráli 
eredetű, a legrégebbi magyar szókincs része. Bizto-
san tudjuk – mivel van rá írott forrás –, hogy előde-
ink a honfoglalás során azonnal birtokba vették a 
korábban bolgárok által működtetett erdélyi sóbá-
nyákat. Igazán régi szavunk a sóvágó, amely sóbá-
nyászt jelent, és a sóhordó is, aki a száraz, fogyasztás-
ra előkészített sótömböket marhabőrből készült töm-
lőkben szállította a sóhivatalokba. 

A só, mai szóval, állami monopóliummá vált. 1233-
ban II. András királyunk fontos megállapodást kötött 
a pápával. A Beregi egyezménynek nevezett okmány 
felsorolja azokat a kolostorokat, amelyek igényt tartot-
tak a kősó formájában megjelenő királyi illetményre. 
Sajnos nem tudjuk, mekkora súlyt jelentett az 1000 kő-
só meghatározás. Szeged a történeti Magyarország kö-
zepén fekszik, és a sóelosztás egyik központja volt a 
maga korában, sőt évszázadok múltán is. 

Régészetünk nem tudja igazán bizonyítani, mióta van 
tudatos sóbányászat. Magam úgy vélem, hogy a tenge-
rek mentén a sólepárlás természetes folyamatát azóta 
fölhasználják, amióta ember az ember.

Kevesen ismerik a sófőzés mesterségét, amelynek 
folytatói fazekakban, nagy üstökben főzik a sós for-
rások, tavacskák vizét, magyarul bepárolják, így a 
Felvidéken is folyt sótermelés. Feltehetőleg az ércek 
bányászatával egyidejűleg indult meg a felszínre 
bukkanó sórétegek feltárása Mármarosban, és az er-
délyi „sóvidékeken” is. Az biztos, hogy a rövid ideig 
tartó római megszállás alatt működtek a Kelet-Kár-
pátok sóbányái. Eddigi ismereteink szerint Európa 
legrégebbi sóbányája Ausztriában van, és napjainkig 

működik. A szerencsések, esetünkben én is, megte-
kinthetik a 3000 éves vágatokat, az ott folyó ásatáson 
éppen akkor találtak egy tehénbőrrel bevont, vesszőfo-
natú puttonyt, amikor az operatőrrel arra jártam. A só 
olyan jól konzerválta, hogy még az is felfedezhető volt, 
hogy a boci 3000 éve is tarka volt. A nevezetes hely 
Salzburgtól nem messze, egy Hallstatt nevű településen 
van a hegytetőn. A XIX. század közepén a bányászatot 
felügyelő tisztviselő, Johann Georg Ramsauer több 
mint kilencszáz sírt tárt fel és dokumentált a Kr. e. 

750-450 közötti időből. A korai vaskor nagyon gaz-
dag, különleges értékű, számos importtárgyat tartal-
mazó sírkertjében feltehetőleg a korabeli arisztokrácia 
tagjai feküdtek. Erről a bányáról egész kultúrát nevez-
tek el: Hallstatt-kultúrát. A két nagy területre bontha-
tó kultúrkör Franciaországtól a Dunáig terjedt. Figye-
lemmel kísérhetjük az egyre bonyolultabb vasmeg-
munkálás folyamatának színesedését, a fegyver- és 
eszközanyag újabb és újabb típusainak megjelenését. 
Valószínűnek tűnik, hogy a közép-európai sóbányák 
többsége hasonló múltra tekinthet vissza, csakhogy 
esetünkben a különleges geológiai viszonyok tették le-
hetővé az egykori tárók megmaradását. 

A só számos mondásnak is különös értelmet ad, pél-
daként a sótlan ember (fantáziátlan, unalmas) vagy a 
„de be vagy sózva” (türelmetlen, izgatott) kifejezéseket 
hozom. Nem tudom értelmezni az odasóztam, rásóz-
tam szavakat, miért éppen a sóhoz kapcsolják a fülest. 

Végezetül, lehet, hogy írásomat a sóhivatalba kellett vol-
na küldenem. A kiegyezés előtti időben ugyanis a fontos 
sóhivatalokban csak német ajkú bürokraták ültek, akikkel 
a bennszülött magyarok nem tudtak szót érteni. 

Közelmúltban elhunyt szerzőnkre hagyatékban maradt 
kéziratainak  a közlésével emlékezünk.  

TROGMAYER OTTÓ

Sóbánya Bad Ischlben
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ritkán egy még magasabban feltűnő 
halványabb, egyenes állású második 
délibábkép is kiegészítheti.

A viking hajósokat nem csupán a 
tenger és a távoli domborzati formák 
függőlegesen megnyúlt képe ejthette 
ámulatba, hanem akár olyan messze 
fekvő földrészek, szigetek vagy hegy-
fokok torz képe is szemük elé tárulha-
tott, melyeket a Föld görbülete miatt 
sárkányhajóikról közvetlenül nem ész-

lelhettek. W. H. Lehn és H. 
L. Sawatzky kanadai kuta-
tók szerint a viking hajó-
sok navigációját e tenger-
felszín felett megjelenő, és 
a vikingek által „hillingar”-
nak nevezett felső délibáb-
képek is segíthették, hiszen 

e jelenségek – bár néha félre is vezet-
hették őket – információkat szolgál-
tathattak számukra a horizonton túl-
ról. A kutatók korabeli feljegyzések-
ben közvetlen utalásokat is találtak 
arra, hogy Vörös Erik izlandi szám-
űzetésekor egy ilyen délibábnak kö-
szönhetően vehette észre az addig is-
meretlen grönlandi partvonalakat 
(ami nyugodt légköri viszonyok kö-
zött nem lett volna lehetséges), így az 
oda vezető megfelelő tengeri utat 

4.
rész

A felforrósodó pusztaság 
vándorcsalogató délibábjaival 
számos magyar költemény-

ben találkozhatunk, síkvidéki tájaink 
láthatárán ugyanis többször megfi-
gyelték távoli házak, templomtor-
nyok, gémeskutak vagy erdők lebegni 
látszó képeit. A délibábok egy jóval 
gyakoribb formái a mindenki által jól 
ismert, látszólag hullámzó „víztócsák” 
is, ahol tulajdonképpen a forró (sivata-
gi vagy aszfalt-) felszínről tükröződő 
égboltfény okozza azon tévképzetün-
ket, hogy vízfelület közelében járunk, 
amit persze el soha nem érhetünk. 
Arany János A pusztai fűz című versé-
ben is megörökítette e jelenséget, ami-
kor nézett „a hőségtől délibábos tájra” és 
szomját növelte „csalogató árja”. Az asz-
faltot borító „vízben” olykor jármű-
vek és más tereptárgyak is tükröződ-
hetnek, a látszólagos horizont felett ki-
alakuló délibáb képe pedig olykor 
olyan torz vagy teljesen felismerhetet-
len részleteket is tartalmazhat, amit a 

következő, Vojtina ars poéti ká-
ja-ból származó Arany-idézet 
is jól szemléltet: „A délibáb, 
midőn vizet csinál, Melyben 
torony, fa kettészelve áll, Le-
begve orma, tótágast az alja: 
Hát nem szemed, szomjad in-
gerli, csalja?”.

Ezeket a jelenségeket alsó 
délibábnak nevezzük, mivel e délibáb-
képek az adott tereptárgyak alatt je-
lennek meg. Kialakulásukhoz egy 
olyan levegőréteg megléte szükséges, 
melynek hőmérséklete felfelé haladva 
rohamosan csökken, törésmutatója pe-
dig ezzel egyidejűleg szintén gyorsan 
nő. A hőmérséklet felfelé tartó csökke-
nését az okozza, hogy a különböző (ta-
laj vagy aszfalt) felszínek napsütésben 
jobban felmelegednek, így a levegőt 
alulról fűtik. Ha tehát a lefelé tartó 
fénysugár egy ilyen nem egyenletes 
optikai közegen áthalad, akkor annak 
kezdetben egyenes útja a folytonos tö-

NAV IGÁC IÓ 	 ÉGRE 	NÉZV 	V IK INGEKKEL

ÚTMUTATÓ FÉNYTÜNEMÉNYEK
Az	Atlanti-óceánt	átszelW	vakmerW	viking	hajósoknak	felfedezWútjaik	során	égi	fénypászmák	és	lebe-
gW	 délibábok	 is	 irányt	mutathattak.	Most	 utánajárunk,	mi	 történt,	 amikor	 „nagy	 hegyek	 lebegtek	

délibáb	vizében”,	és	kiderítjük,	hogy	a	„látkör	széle	nem	csúf	rászedés”-e	csupán.

rések következtében el fog térülni: ter-
jedési iránya először egyre közeledik a 
vízszinteshez, majd egy ponton vissza-
fordulva útját felfelé, a vízszinteshez 
képest egyre meredekebb szögben 
folytatja.

Láthatóvá	válik	a	láthatatlan
Délibábjelenségekre a viking hajósok 
is gyakran felfigyelhettek atlanti-óce-
áni hajóútjaikon, ám ők nem alsó, ha-
nem felső délibábot láthat-
tak. Ez utóbbi kialakulása 
akkor lehetséges, ha a leve-
gő hőmérséklete (az alsó 
délibábnál tapasztalttal el-
lentétben) a felszínhez kö-
zel a legalacsonyabb, ettől 
felfelé pedig rohamosan 
nő, mely légköri helyzetet a meteoro-
lógiában hőmérsékleti inverziónak ne-
vezik. A felszín közeli levegőréteg ala-
csony hőmérsékletét a hideg víz-, hó- 
vagy jégfelszín levegőre gyakorolt hű-
tő hatása okozza, ami a Sarkkörökön 
túl és azok közelében gyakran tapasz-
talható. Az ilyen levegőben bekövet-
kező folyamatos fénytörés eredmé-
nyeként például egy távoli sziget fordí-
tott állású délibábképe jelenik meg a 
sziget valódi helye felett, és e látványt 

K 105054
PUB-I 114496

FelsQ délibáb a Spitzbergák vonulatai felett. A viking hajósokat e légköroptikai jelenség is 
segíthette a navigációban (JOAN CUBELLS FELVÉTELE)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/25  791

egyebek mellett e jelenség segítségével 
találhatta meg. Mivel a hőmérsékleti 
inverzió a sarkvidékek környezetében 
ma is igen gyakori, így valószínűleg a 
viking hajósok is sűrűn észlelhettek 
felső délibábokat, ám ezek navigáció-
ban való használatát további bizonyíté-
kok nem támasztják alá.

Napbecslés	szabad	szemmel
A vikingek méltán híres felfedezései 
és figyelemre méltó tengeri navigá-
ciós képességei mindig nagy érdek-

lődésre tartottak szá-
mot, így a velük kap-
csolatos legendákat és 
rejtélyeket a különböző 
tudományterületek kép-
viselői újabb és újabb hi-
potézisekkel kívánták 
cáfolni vagy magyaráz-
ni. C. Roslund és C. 
Beckman 1994-ben pél-
dául különböző törté-
nelmi, régészeti és me-
teorológiai tények felso-

rakoztatásával amellett 
érveltek, hogy a számos 
forrásban említett rej-
télyes napkő navigáció-
ra való használatának 
nincs tudományos alap-
ja, és mivel a felhők ál-
tal takart Nap égi helye 
egyébként is számos 
egyszerű módszerrel 
megállapítható, így a 
vikingeknek a nyílt 
tengeri tájékozódás so-
rán nem is volt szüksé-
gük semmilyen bo-
nyolult segédeszközre. 
Ezen egyszerű módsze-

rek között megemlítették például a 
Nap égi helyének szabad szemmel 
történő becslését, ami véleményük 
szerint könnyen és nagy pontos-
sággal elvégezhető a felhők fé-
nyességmintázata vagy a felhőte-
tők fényes kontúrjai alapján. A be-
csült nappozíció ismeretében a vi-
kingek ezután már tudták 
használni napiránytűjüket, amivel 
megállapíthatták a földrajzi északi 
irányt, és ellenőrizhették haladási 
útvonalukat.

Fény-árnyék	játék
A viking hajósokat a Tyndall-
jelenségnek is nevezett, Napból kiin-
duló legyezőformájú sugarak is segít-
hették a Nap helyének megtalálásá-
ban. E tünemény kialakulása azzal 
magyarázható, hogy a felhő által ár-
nyékolt területről nem érkezik hoz-
zánk szórt napfény, így ott sötétebb sá-
vokat látunk, míg ahová akadálytala-
nul jut el a fény, ott világosabb sávok 
figyelhetők meg. Mivel a fény-árnyék 
sávok a Nap irányába mutatnak, meg-

jelenésük esetén Roslund és Beckman 
szerint könnyen kikövetkeztethető a 
felhők mögött rejtőző Nap égi helye. E 
jelenség további formái az alkonyati su-
garak és ellensugarak, amelyek szintén 
legyezőszerű sötét és világos sávok-
ként mutatkoznak meg, ám megjele-
nésükkor a Nap már a horizont alatt 
tartózkodik.

Az említett kutatók azt is kijelentet-
ték, hogy az alkonyi fények kontraszt-
jai alapján a látóhatár alá bukó Nap irá-
nya is pontosan megállapítható, borult 
időben pedig – az égbolt alapos meg-
figyelésével és egy kis ügyességgel – a 
halvány napkorongra is rábukkanha-
tunk, ami szintén támpontot nyújtha-
tott a viking navigátoroknak. Ezen 
érvekkel más kutatók véleménye is 
egybecseng, a felsorolt módszereket 
azonban kísérletileg egyikük sem bi-
zonyította.

Az ELTE Környezetoptika Labora-
tóriumában 18 tesztalany bevonásával, 
két pszichofizikai kísérletsorozatban is 
vizsgáltuk a fentiek igazságtartalmát. 
A kísérletekhez olyan különböző fel-
hős és alkonyati égboltokat ábrázoló, 
180° látószögű színes fényképeket 
használtunk, melyeket finnországi 

A felhQk között besz_rQdQ napfény aeroszolokon történQ 
szóródásával keletkezQ fény-árnyék sávok mindig  

a Nap irányába mutatnak (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)

LegyezQszer_ fénypászmák egy felhQ szélénél 
(FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)

Alkonyati sugarak a Balatonnál (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)

Néha a vastag felhQkön is átsejlik a napkorong (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)
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folt jelenhet meg a felhők között, ami 
félrevezető lehet. Ha azonban a Napot 
mindössze egy kisebb méretű, vastag 
felhő takarja, akkor minél közelebb 
van a Nap a felhő széléhez, annál vilá-
gosabb lesz a felhő kontúrja, aminek 
segítségével könnyebb és pontosabb a 
Nap helyének meghatározása.

Az alkonyati égboltképeket felhasz-
náló kísérletünkben a Nap becsült 
irányszögeinek szórása 0,6°-tól 42°-ig 
terjedt, maximális szögtávolságuk 
pedig 2,1° és 99° közé esett. A máso-
dik kísérletben részt vevő tesztala-
nyok különböző becslései alapján arra 

kutatóexpedíciónkon készítettünk 
Oulu városában és Hailuoto szigetén. 
Az önként jelentkező tesztalanyok fel-
adata mindkét kísérletben az volt, 
hogy a monitoron bemutatott égbolt-
képeken a felhő vagy a horizont által 
takart Nap égi helyét megbecsüljék. A 
feladatot kizárólag az égbolt fényes-
ség- és színmintázata, a fény-árnyék 
hatások, illetve a felhőtetők fénykon-
túrjai alapján kellett megoldaniuk, 
más segítség nem állt rendelkezésükre. 
A tesztalanyok az első kísérletben 25 
eltérő felhőzöttségű nappali égboltké-
pen becsülték a Nap helyét (irányát és 
magasságát), míg a másodikban 15 al-
konyati égboltképen határozták meg a 
horizont alatt járó Nap irányszögét.

Első kísérletünk eredményei azt mu-
tatták, hogy a tesztalanyoknak számos 
esetben csak igen nagy hibával sikerült 
megbecsülni a felhők mögötti Nap he-
lyét. A becsült nappozíciók közti ma-
ximális szögtávolságok 8°-tól 163°-ig 
terjedtek, tehát egyes tesztalanyok né-
ha majdnem akkora hibát vétettek, 
mintha a Nap például a keleti helyett a 
nyugati irányban járt volna. A Nap 
becsült helyének szórása vékony fá-
tyolfelhők jelenlétében 1° körül moz-
gott, ám mikor a Napot nagy kiterje-
désű, vastag felhő borította, a szórás 
jóval nagyobb, 20–25° közötti volt. E 
nagy különbség magyarázata abban 
rejlik, hogy ha a Napot csak vékony 
felhők takarják, akkor a Nap közvet-
len környezetében megjelenő egyetlen 
fénylő világos folt helye nagy segítsé-
get nyújthat a nappozíció becslésében. 
Minél vastagabbak és kiterjedtebbek 
azonban a felhők, annál több világos 

következtettünk, hogy amennyiben a 
Nap 2°-nál mélyebbre süllyed a hori-
zont alá, onnantól kezdve helyének 
meghatározása igen nehézkessé és 
pontatlanná válik. Annak ellenére, 
hogy ilyenkor egy fényes és színes al-
konyati fényív látható a látóhatár kö-
zelében, annak intenzitása mindenütt 
nagyjából azonos, így a navigátornak 
nincs további támpontja.

Összességében tehát fenti eredmé-
nyeink egyértelműen arról tanúskod-
nak, hogy közel sem olyan egyszerű és 
pontos a Nap égi helyének szabad 

szemmel történő megbecslése, aho-
gyan azt Roslund és Beckman korábban 
hitték. A Napból sugárirányban kiin-
duló sötét-világos fénypászmák jelen-
léte ugyanakkor tovább növelheti a 
szabad szemmel végzett napbecslés 
pontosságát.

BARTA ANDRÁS

FARKAS ALEXANDRA

HORVÁTH GÁBOR

REJTVÉNYKÉRDÉS
Mit jelent a viking „hillingar” kifejezés?

Egyes kutatók szerint a felhQk színmintázata 
alapján is megállapítható  

a nem látható Nap égi helye 
(BARTA ANDRÁS ATLANTI-ÓCEÁNI FELVÉTELE)

A kísérlet tesztalanyai ilyen égboltképeken becsülték meg a nem látható Nap égi helyét.  
Az apró fehér pontok az általuk becsült nappozíciókat, a nagy pontok pedig az átlagos eredményt 

jelölik (HORVÁTH GÁBOR HALSZEMOPTIKÁS FELVÉTELEI, OULU, FINNORSZÁG)



Ápolók, gondozók, asszisztensek

Az id･sekr･l, a betegekr･l és más elesettekr･l való gondos-
kodás az emberiség létezésével egyid･s jelenség. A világ or-
szágainak korfáján az id･s korosztály gyorsan gyarapodó 
csoportot alkot. A WHO el･rejelzése szerint 2000 és 2050 
között a 60 év felettiek aránya a világon 11-r･l 22%-ra 
emelkedik. Ez az emelkedés a fejl･d･ országokban akár 
négyszeres is lehet. Az id･söd･ népesség az eltartási mellett 
fokozódó ápolási terhet is jelent az egyre szｿkül･ aktív né-
pesség számára. A gondoskodásra szorulók egyre növekv･ 
száma legnagyobb nyomást az egészségügyi rendszerekre 
gyakorolja. A problémát a fejlett világban feler･síti az a je-
lenség, hogy az úgynevezett „baby boom” nemzedék (1946 
és 1964 között születettek) nyugdíjba vonulása elkezd･dött, 
csökkentve az ápolásra képesek, és növelve az ápolásra 
szorulók körét.

Az uniós országok egészségügyi rendszereinek egyre 
nagyobb problémája a megfelelő mennyiségű és képzettségű 
egészségügyi személyzet hiánya. A sok országban jelen levő 
orvoshiány mellett a nővérhiány szinte teljesen általános. 

Magyarországon közel 100 ezer állást töltöttek be az egész-
ségügyi rendszerben szakdolgozók (ápolók, asszisztensek, 
gondozók, gyógytornászok, szülészek, masszőrök, 
védőnők, mentőtisztek), akiknek több mint a fele ápoló volt. 
A szükséges szakdolgozói állások 4%-a nem volt betöltve. 
Az állások 96%-át alkalmazottként töltötték be, és közel 
14 ezren dolgoztak részmunkaidőben. A szakdolgozói 
állásokban több mint 106 ezer természetes személy 
dolgozott, és 87%-uk rendelkezett a munkakör betöltésé-
hez szükséges szakképesítéssel. 

A fekvőbeteg-ellátásban több mint 50 ezer szakdolgozó se-
gítette a gyógyítást, az állások 5%-a azonban nem volt be-
töltve. A legnagyobb létszámhiány a hae ma to ló giá kon 

(13% üres álláshely), a tüdő- és belgyógyászatokon, az or-
topédiákon, urológiákon és a laboratóriumi diagnosztiká-
ban (7-7%) volt. A járóbeteg-ellátásban, ahol közel 18 ezer 
szakdolgozó dolgozott, az állásoknak csak 2,5%-a volt 
betöltetlen.

Álláshelyek a legtöbb szakdolgozót foglalkoztató osztályokon

Osztály/szakrendelés
Betöltött Üres Létszám-

hiány, %állás

Belgyógyászat 5 649 237 4,0

Rehabilitáció 4 125 126 3,0

Aneszteziológia és 
intenzív ellátás

3 487 173 4,7

CsecsemQ- és gyermek-
gyógyászat

3 030 87 2,8

Szülészet, nQgyógyászat 2 912 101 3,4

Pszichiátria 2 802 152 5,1

Sebészet 2 499 109 4,2

A humánegészségügyben dolgozók havi bruttó átlagkere-
sete 2013-ban 151 ezer forint volt, a nemzetgazdasági átlag-
nak mindössze 66%-a. A fizikai foglalkozásúak lemaradása 
még nagyobb volt (60%).  Egy ápoló, szakápoló havi teljes 
keresete – 189 ezer forint – a humánegészségügyi átlagnál 
negyedével magasabb, ám a nemzetgazdasági átlagnál 18%-
kal alacsonyabb volt. 

A tőlünk nyugatabbra fekvő uniós országok egészségügyi és 
szociális ellátásában a magyar ápolók az itthoni bér akár több-
szöröséért találnak munkát. Az elvándorlás a megfigyelések 
kezdete – 2004 – óta erősödik, még nehezebb helyzetbe hozva 
a létszámhiánnyal küzdő magyar egészségügyi rendszert.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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Az ápolókkal legjobban és legkevésbé ellátott 

országok, 2012

Külföldre távozott ápolók száma
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szent Nász zene-
kísérettel egy 5000 éves 

dombormevön

Izraeli régészek egy a korai bronz-
korból származó, ritka dombor-

művel díszített nagyméretű táro-
lóedény (pithos) töredékeire buk-
kantak egy izraeli feltárási helyen. 
A hengeres pecsétnyomóval ké-
szült lenyomat, amely egy Szent 

sokkal hegyesebb formájú, 
ugyanakkor nincsenek affé-
le átmeneti, köztes formájú 
csontelemek. 

Egy új montanai lelőhely ta-
fo nó miai elemzése azt mutatja, 
hogy a le lőhelyen legkevesebb 
öt egyed maradványai teme-
tődtek el (egyazon vizsgálati 
horizontban), mely esemény 
nem köthető egy összehordás-
sal járó áradáshoz vagy a dög-
evők transzporttevékenységé-
hez. Az e lel őhelyről származó 
leletanyag tehát egyértelműen 
olyan egyedektől származik, 
melyek egy időben és egy he-
lyen léteztek, esetleg közös-
séget is alkottak. Tagjainak 
maradványai mindenesetre az 
említett két csontlemez alak-
jában különböznek egymástól. A 
fosszíliák csontszövettani vizsgálata 
– a korábban talált példányok tanul-
mányozásából származó eredmé-
nyekkel karöltve – azt mutatja, hogy 
mind a két csonttaréjforma felbuk-
kant a kifejlett egyedek között. Ez 

Nemi kétalakúság 
– dínó módra

A nem madárszerű dinoszauru-
szok hímjei és nőstényei között 

megmutatkozó morfológiai különb-
ségekre sokáig nem álltak rendelke-
zésre perdöntő bizonyítékok. Ennek 
kapcsán Evan Thomas Saitta, a Bris-
toli Egyetem kutatója most az Ame-
rikai Egyesült Államok nyugati ré-
szének felső jura- üledékeiből is-
mert, lemezes hátú Stegosaurus mjosi 
nevű dinoszaurusz kövületeit vizs-
gálta meg tüzetesebben. Saitta arra 
jutott, hogy az e fajhoz tartozó ren-
geteg taréjszerű csontelem sokféle-
sége nem a különböző egyedfejlő-
dési szakaszokról vagy a fajon belüli 
variabilitásról tanúskodik, hanem 
bizonyíték a két nem különbözősé-
gére. A kutató a PLOS ONE nevű 
tudományos folyóiratban közölte 
eredményeit.

A két elkülönített csontlemezfor-
ma közül az egyik, az ovális típus 
felszíne 45 százalékkal nagyobb 
a másikénál, mely az előbbinél 

tehát kizárja azt a lehetőséget, hogy 
a csontlemezek különbözőségét az 
egyedfejlődési stádiumokból fakadó 
különbözőségnek tudhassuk be.

Ugyancsak fontos, hogy az eltérő 
alakú taréjok nem egyazon egyed 
hátának különböző részeiről, gerin-

Nász jeleneteit örökíti meg, bete-
kintést nyújt a területen 5000 év-
vel ezelőtt élt emberek bonyo-
lult hitvilágába, és szimbo-
likus rituáléik történései-
be.

Mint azt a feltárást vezető Nimrod 
Getzov, az Izraeli Régészeti Ha-
tóság vezető régésze elmondta, a 
pithos nyakát díszítő dombormű 
jelenetei egy bonyolult szertartás 
részleteit ábrázolják. „A Szent Nász 
egy Mezopotámiában elterjedt, eredeti-
leg minden bizonnyal az ország  termé-
kenységét biztosítani kívánó szertartás 
lehetett, melynek során az ország ki-

A Stegosaurus mjosi hímjének és nQstényének 
hipotetikus sziluettjei 
(SAITTA 2015 NYOMÁN)

A zenei jelenet rekonstrukciója
KÉPEK: NIMROD GETZOV/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

A pithos egy 
domborm_vel 
díszített 
töredéke
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ce vonalának más-más szakaszai-
ról származnak. Az egyedek hátán 
levő összes csontlemez helyzettől 
függetlenül besorolható az egyik 
vagy a másik csonttaréj-típusba, 
valamint a korábban felfedezett, 
részlegesen megőrződött egye-
deknek is csak egyféle csontleme-
zük volt.

A Stegosaurus mjosi háti csont-
taréjainak magamutogatást célzó 
(„display-orientált”) elhelyezkedé-
se alapján e faj esetén a szaporo-
dást mozgató evolúciós nyomás a 
nőstények hímválasztása volt, nem 
pedig a hím-hím kompetíció. 

A dinoszauruszok díszítettsége 
valószínűleg hasonló funkciójú 
volt, mint a mai állatfajok díszí-
tettsége. A ma élő állatok szexuális 
szelekciójában szerephez jutó dí-
szítettségnek és a dinoszauruszok 
hasonló függelékeinek, díszeinek 
összehasonlítása alkalmas lehet 
arra, hogy a kutatók a különbö-
ző dinoszaurusz-díszek funkcióit 
vizsgálják.

SZABÓ MÁRTON

Rosetta: újabb meglepetés 
az	üstökösnél

A tavaly augusztus óta a 67P/
Csurjumov-Geraszimenko üstökös 

körül keringő Rosetta szonda fedél-
zetén működő tudományos beren-
dezések folyamatosan gyűjtik az 
újabb adatokat, s időről időra megle-
pő eredményekkel szolgálnak. Most 
éppen a NASA ál-
tal készített Alice 
spektrográf tárt fel 
az üstökösből kisza-
baduló szén-dioxid 
és víz lebomlásával 
kapcsolatban nem 
várt folyamatokat. 

Az Alice az üs-
tökös légkörének 
(kómájának) kémiai 
összetételét vizsgálja 
a távoli ultraibo-
lya tartományban. 
Az Astronomy and 
Astrophys i c s -ben 
most megjelent ta-
nulmányban az Ali-
ce adatait feldolgo-
zó kutatócsoport 

a spektrográf első négy hónap alatt 
összegyűlt adatait elemezte (eközben 
a szonda 10 és 80 kilométer közti tá-
volságra volt az üstökös magjától). 

A tanulmányban a kutatók a 
Naphoz való közeledés hatására 
az üstökösből kiszabaduló víz és 
szén-dioxid gázok lebomlásából 
eredő hidrogén- és oxigén-, illet-
ve szénatomokat figyelték meg, 
s eközben felfedezték, hogy az 
üstökösmagból kiszabadult gázok 
egy kétlépcsős folyamatban bomla-
nak el. Az elsőban egy, a Napból 

érkező ultraibolya foton ionizálja a 
víz- vagy szén-dioxid molekulákat, s 
eközben egy nagyenergiájú elektront 
üt ki. A második lépcsőben ez a nagy-
energiájú elektron egy másik víz- vagy 
szén-dioxid molekulával ütközik, s 
azokat széthasítja két hidrogén- és egy 
oxigén-, illetve szén- és oxigénato-
mokra. E bomlástermékek ultraibo-
lya sugárzását észleli az Alice. 

„A megfigyelt spektrumvonalak relatív 
intenzitásait összehasonlítva az elemzés-
ből megállapíthatő, hogy az üstökösmagból 
kiszabadult gázok (víz és szén-dioxid) 
lebomlása meglepően gyorsan, a magtól 
mintegy 1 kilométeres távolságban megtör-
ténik” – mondta Paul Feldman, a Johns 
Hopkins Egyetem csillagászprofesszo-
ra, a cikk egyik szerzője. 

Ehhez képest a földi telepítésű-, 
vagy a Föld körül keringő űrtáv-
csövekkel az üstökösökből kiáram-
ló gázok bomlástermékei csak az 
üstökösmagtól jóval nagyobb, több 
száz- vagy több ezer kilométeres 
távolságokban észlelhetők. Ez a ku-
tatók szerint látványosan szemlélte-
ti, mennyire fontos az üstökösöket 
közvetlen közelből tanulmányozni, 
hiszen például ez a felfedezés sem lett 
volna lehetséges csupán földi- vagy 
űrtávcsövekkel.

Mindeközben az üstökös (és az őt hű-
ségesen kísérő Rosetta szonda) tovább 
közeledik a Nap felé, amelyet augusz-
tusban fog legszorosabban megköze-
líteni. A szonda fedélzetén működő 
berendezések eközben az üstökös egy-
re fokozódó aktivitását folyamatosan 
nyomon követik.

(ESA) 

rálya házasságra lépett egy istennővel 
(akit a rituálén az istennő (fő)papnője 
képviselt.) A ceremónia akár napokig 
is eltarthatott, eközben a résztvevők 
lakomákat tartottak, zenéltek és tán-
coltak, és a rituálé betetőzését jelentő 
befejezés, a király és az istennő násza 
valószínűleg nem csupán szimbolikus 
volt” – mondta Getzov.

A domborműves lenyomat Kr. e. 
3000-ből származik, és egy henge-
res pecsétnyomóval készült, amelyet 
végiggörgettek a puha agyagfelüle-
ten, még az edény kiégetését meg-
előzően.  Több ismétlődő jelenetet 
ábrázol, az egyiken például három 
alak látható, közülük az egyik ül, a 
másik kettő pedig mellette áll. Az 
ülő alak egy hangszeren (az ekkori-
ban már ismert lanton vagy annak 
elődjén) játszik.

„Ez eddig az első olyan ismert, a 
Kr. e. 3. évezredből származó, pecsét-
nyomóval készült ábrázolás, amelyen 
egyértelműen azonosítható egy zenei 
jelenet, illetve egy hangszer – mond-
ta Getzov. – Más részleteken táncoló 
alakok láthatók, illetve a király és az 
istennőt megszemélyesítő papnő, már 
egymással szembefordulva, a tényleges 
nászt megelőző pillanatokban.” 

(Sci-News)

Az üstökösmagból kiáramló víz- és szén-dioxid gázok lebomlása két 
lépcsQben történik. Az elsQben egy a Napból érkezQ ultraibolya foton 
ionizálja a molekulákat, s eközben egy nagyenergiájú elektront lök ki 
(1). A másodikban ezek az elektronok széthasítják a molekulákat (2). 
Az Alice spektrográf a hasadás közben gerjesztQdQ bomlástermékek 

ultraibolya sugárzását észleli.

Az üstökös a Rosetta fedélzeti képalkotó 
kamerájának 2015 május 20-i felvételén

KÉPEK: ROSETTA/ESA
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Rizstermesztés helyett 
túzokdürgés

Jónéhány hektárral nőtt a túzokok 
dürgőterülete a Kiskunságban. A fo-

kozottan védett madarak máris birtok-
ba vették az elegyengetett területet 
a Soltszentimre határában található 
Sáros-réten, ahol szep-tember és 
február között felszámolták az egy-
kori rizstermesztés nyomait.

A 120 millió forintos uniós tá-
mogatású élőhely-rekonstrukciós 
program keretében több mint 30 
kilométernyi csatornát, árkot te-
mettek be saját töltésük anyagával, 
elszállították az otthagyott vasbe-
ton műtárgyakat, a zsilipek ma-
radványait és a pusztában álló, ke-
rítésnek használt betonoszlopokat, 
szögesdrótokat is. A munkálatokat 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
ság őszre és télre időzítette, amikor az a 
legkevésbé zavarja az élővilágot.

A Sáros-rétet korábban is fontos tú-
zokdürgő helyként tartották számon, 
ahol az általában zavartalan életkö-
rülmények mellett nagyobb madárál-
lomány él. A területet szabdaló árkok 

és töltések azonban mostanáig kiváló 
búvóhelyet kínáltak a rókáknak és más 
ragadozóknak, melyek a földön fész-
kelő madarak fiókáit veszélyeztették. 
A terep elegyengetésével nemcsak a 
tájkép lett beláthatóbb és még inkább 

pusztai jellegű, hanem egy jelentős 
zavaró tényező szűnt meg. A táj így a 
túzokok számára is átláthatóbb, ezáltal 
biztonságosabbá vált, aminek máris 
érzékelhető eredménye van.

 „Most tavasszal dürgő túzokkakasokat 
megfigyeltünk azokon a területeken is, 
ahol eddig nemigen fordultak elő és ahol 

most földmunka történt. Ez azért is 
örömteli hír, mert nagyon ritka, hogy 
egy élőhely-rekonstrukciós program 
eredménye ilyen hamar, a beavatkozást 
követően szinte azonnal megmutatkoz-
zon.”  – mondta Dóka Richárd, a 
program szakmai felelőse.

A Soltszentimre melletti Sáros-
rétre érdemes lesz ellátogatni az 
amatőr természetbúvároknak és 
kirándulóknak is, a projekt kereté-
ben ugyanis épült egy körülbelül 10 
méter magas madármegfigyelő to-
rony, ahonnan remekül belátható a 
táj. A tornyot nyáron adják majd át a 
nagyközönségnek.

A túzok mellett sok más fokozottan 
védett madárfaj példányai is meg-
figyelhetők a térségben. A torony 
melletti facsoportban például kék-
vércsetelep van, de a szerencsésebbek 
megpillanthatnak szalakótát és kere-
csensólymot is. A látogatási rend sze-
rint autóval a csatorna mellett vezető 
földút szélén lehet parkolni, a kilátó-
tól beljebb lévő terület pedig az élővi-
lág zavarásának elkerülése érdekében 
gyalogosan sem látogatható.

(www.greenfo.hu) 
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Emberi gének gombákban

Az ember és az élesztőgombák az el-
múlt 1 milliárd év során egymástól 

teljesen függetlenül fejlődtek, egy új 
kutatás szerint azonban ennek ellenére 
sok a hasonlóság közöttük. 

Az emberi genom tartalmazza az 
élesztők génkészletének mintegy har-
madát, sőt 32%-os az átfedés az élesz-
tőkben és az emberekben meg-
található aminosav-szekvenciák 
között is.  Miután mintegy 400 
emberi gént egyidőben bejuttat-
tak egy élesztősejtbe, azt tapasz-
talták, hogy a gének közel 50%-
a „működött”, lehetővé téve a 
gomba túlélését. A kutatók már 
évek óta tisztában vannak azzal, 
hogy a sör és a kenyér előállí-
tásában komoly szerepet játszó 
élesztőgombák és a humán ge-
nom között vannak hasonlósá-
gok, a Science-ben közölt új eredmé-
nyek azonban őket is meglepték. 

Bár az élesztők egysejtűek és vérük 
sincs, mégis vannak olyan génjeik, 
amelyek a gerinceseknél a vérerek ki-
fejlődéséért felelősek. Az élesztőkben 
ezeknek az a szerepük, hogy segítsék 
a sejt stresszhelyzetre adott válaszá-

nak kialakulását. Edward Marcotte, a 
Texas-i Egyetem biológusa kollégáival 
együtt azt tűzte ki célul, hogy sziszte-
matikusan megvizsgálja, melyek azok 
a humán gének, amely a gombákban 
is működőképesek. A kutatócsoport 
414 olyan gént választott ki, amely az 
élesztők számára nélkülözhetetlen, 
vagyis amely az anyagcseréért és a sejt 
számára haszontalan anyagok ürítésé-

ért felelős. Ezek után megkeresték a 
kiválasztott gének humán megfelelő-
it és bejutatták olyan élesztősejtekbe, 
amelyekből ezeket a géneket már el-
távolították vagy valamilyen módon 
működésképtelenné tették. Ha ezek 
után sikeresen tenyészteni tudták az 
élesztőket, abból arra következtettek, 

hogy az emberből származó gén képes 
volt átvenni az élesztőgének funkcióit. 
A 414 génből 176 volt képes az adott 
funkció betöltésére, vagyis hozzásegí-
tette a gombasejtet a túléléshez. 

A kutatók ezután arra próbáltak meg 
rájönni, miben különbözik ez a 176 gén 
a többitől. Több mint száz lehetőség – 
köztük gén hosszának és fehérjében 
való gazdagságának – vizsgálata után 

megállapították, hogy a DNS 
hasonlósági fokából nem lehet 
a humán és az élesztő gén fel-
cserélhetőségére következtet-
ni. A gének felcserélhetősége 
sokkal inkább azok funkci-
ójával köthető össze. A kuta-
tók hangsúlyozzák, hogy az 
a tény, hogy egy élesztősejt 
képes életben marad emberi 
gének segítségével, nem jelenti 
azt, hogy képes felvenni a ver-
senyt olyanokkal, amelyek a 

saját génjeiket tartalmazzák. A gének 
kicserélésével létrejött sejteknek azon-
ban fontos szerepük lehet új gyógyszer-
hatóanyagok hatásainak kutatásában, 
sőt olyan betegségek okának felderí-
tésében is, amelyeket valamilyen sejten 
belüli molekuláris folyamat vált ki. 

(news.sciencemag.org)
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sebes, a bölcsiben! 30. Dán komikuspár magasabbik tagja. 31. Város 
Ausztriában, Stájerország központja. 32. Moziban is vetítik. 35. ... 
Caliente; város az USA Új-Mexikó államában (OJO). 37. A tölgy is ez. 
38. Bábu dereka!

A 22. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: SÚLYFÜR-
DQ; HUMINOKEZELÉS; PARAFANGÓKEZELÉS; TANGERTOR. A 
GyógyfürdQk és gyógyszállók Magyarországon cím_ kötetet (Corvina 
Kiadó) nyerte: Boda Lászlóné (Veszprém), Borbély Sándor (Szent-
gotthárd), Fleischmann Andorné (Budapest), Novák Éva (Taktahar-
kány), és Pelyhéné Barna Csilla. A nyerteseknek gratulálunk, a köny-
veket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Cser Kiadó jelentette meg Locsmándi Csaba és Vasas Gizella közös 
munkáját Gy_jtsünk gombát erdQn, mezQn! címmel. EbbQl kérünk 
három olyan gombafajt, amelyek fiatalon ehetQk. A megoldást beküldQk 
között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2015. június 30-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve született Nobel-díjas 
kémikus nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik faj. 11. Állatövi jegy; Cancer. 12. Hazai 
autóbuszmárka. 13. Válaszol. 15. Csökken a szintje. 16. Halogatás. 18. 
... Neeson; a Schindler listája cím_ filmbQl is ismert északír színész. 20. 
A kaposváriak horgászparadicsoma. 22. Cáfolat kezdete! 23. Kertvég! 
24. ... quale; olyan, amilyen, latinul. 25. Wall Street Journal (New York-i 
napilap), röv. 27. Kopott. 28. Kilogramm, röv. 29. Becézett Szigfrid. 32. 
Az ENSZ Élelmezési és MezQgazdasági Szervezete angol nevének 
rövidítése. 33. Veszélyes kígyó. 34. Francia király! 36. Operai dalbetét. 
37. A csigáspolip szerve.

FÜGGQLEGES: 2. Származás. 3. Lekötelezett. 4. Írásjel a bet_n. 5. 
Te és társa(i)d. 6. Idegen eredet_ fQnévképzQ. 7. Iskolai osztálykönyv. 
8. Hatvanpercnyi. 9. Vastagabb, rövid pálca. 10. A puskatusban kettQ 
is van! 13. A másik faj. 14. Fedeles tárolóeszköz rekesze, népiesen. 
17. Égési maradvány. 19. A harmadik faj. 21. Csavarog. 26. Sérült, 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. augusztus 14.

Jelentkezés határideje: 2015. július 13. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2015 A PLANETÁRIUMBAN
A TIT Budapesti Planetárium idén is csatlakozik a Múzeumok Éj-
szakája rendezvényeihez. Az érdeklRdRk június 20-án 19 órától 21-
én 01 óráig látogathatják a kiállításokat és megtekinthetik a kupola-
termünkben vetített m`sorokat. 
A programok a Múzeumok Éjszakája karszalaggal látogathatók.
 Csillagászati és `rkutatási kiállítás a Planetárium körfolyosóján
 A világ éjszakai arca - nemzetközi asztrotájkép kiállítás
 ElRadások a kupolateremben:

19:00 A Nap Családja 
20:00 Hubble Univerzum 
21:00 A Planetárium m`helytitkai  
22:00 Csillagrapszódia  
22:45 Üstököslátogstóban 
23:30 Az égbolt csodái  

Az elRadásokra elRzetes regisztráció szükséges: planetarium@
planetarium.hu
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Az egri Dobó István Vármúzeum 
2015-ben a Múzeumok Éjsza-
kája országos programsorozat vi-
déki fő helyszíne. Június 20-án a 
látogatókat XVI. századi egri vité-
zek és muzeológusok is várják, 

akiket bátran lehet faggatni! A cél az, hogy egyetlen 
éjszaka során betekintést kapjanak Eger és Magyaror-
szág ezeréves történel-
mébe. Fegyverbemuta-
tókkal, életképekkel vál-
nak kézzelfoghatóvá az 
elmúlt évszázadok hét-
köznapjai, így 1552 ese-
ményei is. Az Egri Vár ze-
nés és táncos produkciók-
kal, gasztronómiai külön-
legességekkel, összművészeti bemutatókkal változik 
izgalmas történelmi forgataggá. További részletek az 
egrivar.hu oldalon találhatók.

Pilinszky és Fehérvár 
címmel nyílt kiállítás a szé-
kesfehérvári Szent István 
Király Múzeumban. Az 
október 31-ig látható tárlat 

a költő és a város kapcsolatát mutatja be. 
Pilinszky János több szállal is kötődött Székesfehérvár-

hoz, és élete utolsó évét is ebben a városban töltötte. 
Utolsó nyilvános szereplése is Fehérvárhoz köthető: a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában vendégeskedett 
1981-ben, Bartók Béla 100. születésnapja alkalmából tar-
tott rendhagyó irodalomórát.

A tárlat egyik részében képzőművészeti alkotások látha-
tók azoktól a művészektől, akiknek kiállítását Pilinszky 
nyitotta meg az István Király Múzeumban (ma: Szent Ist-
ván Király Múzeum): Kondor Béla kiállítását 1964-ben, 
Korniss Dezsőét 1965-ben, Szenes Zsuzsáét 1969-ben, 
Ország Liliét 1972-ben, Schaár Erzsébet Utca című tárla-
tát pedig 1974-ben. A kiállítás második részében portré-
film látható: azokkal a székesfehérvári emberekkel ké-
szült interjú, akik jól ismerték Pilinszkyt. A harmadik 
részben általa dedikált és róla szóló könyveket, publikáci-
ókat, fotókat állítottak ki, és egykori barátok, ismerősök 
visszaemlékezéseivel idézik meg a költő emlékét.

A Szépművészeti Múzeum 
egyik legnépszerűbb műtárgy-
együtteséből kínál hosszabb 
időre egy gazdag válogatást a 

balatonfüredi Vaszary Galéria Cilinder és lokni – 
Osztrák biedermeier képek a Szépművészeti Mú-
zeumból címmel. A XIX. század első felében és köze-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

pén egész Közép-Európában divatossá vált, biedermeier 
néven ismert művészeti stílus kialakulása a középpolgár-
ság megerősödésével, a városi fejlődés fellendülésével 
van szoros összefüggésben. A feltörekvő új társadalmi 
erő igyekezett saját ízlése szerint megformálni környe-
zetét, a művészeti és lakberendezési termékek megvá-
lasztásakor elsődleges szempont volt a lakótérben a kom-
fortérzet kialakítása. Jellemző festészeti műfajok voltak 
a portré, az életkép és a csendélet. A polgári öntudat ki-
fejeződéseként az új otthonok gazdái szívesen díszítet-
ték falaikat a ház lakóinak arcképeivel, valamint a hét-
köznapi környezet nyugalmat árasztó, békés jeleneteivel, 
realista eszközökkel megfestett tárgyaival.

A térség politikai és kulturális központjaként Bécs volt 
a művészeti fejlődésnek is a meghatározó centruma. 
Nagy számban kerültek az ottani művészek alkotásai 
hazai magán- és közgyűjteményekbe. A meglévő képző-
művészeti gyűjtemények egyesítésével megalakított 
Szépművészeti Múzeum kapuinak 1906-os megnyitása-
kor, már tekintélyes sorozattal rendelkezett az osztrák 
biedermeier festészet kiváló darabjaiból. A későbbi évti-
zedek során véghezvitt újabb kiegészítésekkel ez az anyag-
rész a múzeum modern gyűjteményének egyik hangsú-
lyos, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő rangú egységé-
nek számít. A tárlat december 31-ig várja a látogatókat.

A Két város meséje cí-
mű kiállítás a Koreai Kul-
turális Központ és a kArt-
on Galéria együttműkö-
désével valósult meg, 

mely Kim Jinseok és Szatmári Gergely fotóművészek alko-
tásain keresztül mutatja be Szöult és Budapestet. 2015 áp-
rilisában és májusában a két fotográfus ellátogatott egy-
más hazájába, hogy felfedezzék és sajátos művészi látás-
módjukkal megörökítsék annak jellegzetességeit és lakó-
inak pillanatait.

Szöul és Budapest 8000 kilométernyi távolságra fek-
szik egymástól, így érthető, hogy több különbség van a 
két város között, mint 
hasonlóság. Szöul egy 
tízmillió lakosú modern 
nagyváros, míg Buda-
pestről elmondható, hogy 
minden szegletében a tör-
ténelem emlékeit hordo-
zó város.

Jelen együttműködés 
különlegessége, hogy a két fotóművész egymás fővá-
rosait külföldiként fedezte fel és örökítette meg. Egye-
dülálló lehetőség ez arra, hogy rávilágítsanak olyan 
mozzanatokra, amelyek a helyi lakosok számára annyi-
ra hétköznapiak, hogy általában egyszerűen átsiklanak 
rajta. 

A június 26-ig látható kiállításra ellátogatók merően 
új szemszögből pillanthatnak rá erre a két városra és ért-
hetik meg az ott élőket és mindennapjaikat.

Múzeumok Éjszakája 2015

8000 km távolság

A költQ emléke

Megformált környezet
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Szikes tavaink karakterfaja
a magyar sóballa
A Natura 2000 élőhelytípusai közül 
a „pannon szikes sztyeppek és mo-
csarak” az Európai Unió csupán né-
hány országának területén fordul-
nak elő. A legnagyobb területi kiter-
jedéssel és elterjedése súlypontjával 
Magyarország rendelkezik, olyany-
nyira, hogy 99%-a ennek a Natura 
2000 élőhelytípusnak Magyarorszá-
gon van. 

Vakuval a koponya alatt
A legkülönfélébb képalkotó eljárá-
sok ugrásszerű fejlődése az elmúlt 
években lehetővé tette, hogy egyre 
pontosabb és részletesebb modelleket 
alkothassunk az egyes idegrendszeri 
betegségek tüneteiről és az általuk 
okozott szöveti és szervi elváltozá-
sokról.

Generációs gazdaságtan
Minden társadalom egyik legfontosabb 
feladata a gyermekek és az idősek eltar-
tása; ők ugyanis nem termelnek, mégis 
fogyasztanak. Annak érdekében, hogy 
a függő életszakaszban levők fogyasz-
tását biztosítsák, az aktív korúaknak 
erőforrásaik jelentős részét át kell cso-
portosítaniuk az inaktívak számára. 
Valójában tehát a társadalomnak egy 
generációk közötti erőforrás-átcsopor-
tosítási rendszert kell működtetnie. 

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 
327-8950; Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • 
Honlap: http://www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat • FelelQs kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 
1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center CE Zrt. • FelelQs vezetQ: Lakatos Imre ügyvezetQ • Index: 

25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas 
hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos 
Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, 
Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh 
Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, 
Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), 
Juhari Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: 
Bánsághy Nóra • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi 
irodavezetQ: Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem 
vállalunk felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, 
faxon: 06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 
1008), továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
Szakállas orbáncfű

Furcsa nevét a rojtos szélű murva- és 
csészeleveleiről kapta, mely rojtok 
szakállként keretezik a virágzatot. 
Május végén, június első felében 
hozza élénksárga virágait, melyeket 
általában poszméhfajok látogatnak. 
Fényes, csupasz, szürkészöld levelei is 
nagyon jellegzetesek, a faj levelek 
alapján is jól elkülöníthető más or-
báncfűfajoktól.

A hazánkban erősen visszaszoruló-
ban lévő növényt a klíma szárazodása 
és melegedése, valamint az extenzív 
gyep- és erdőgazdálkodás visszaszo-
rulása egyaránt sújtja. Magyarország 
területén soha nem volt gyakori faj, 
hajdani tucatnyi dunántúli előfordu-
lásából napjainkban mindössze há-
rom kicsiny állományát ismerjük a 
Bakonyalján és a Vasi-dombvidéken. 

Mészkerülő faj, mely általában mész-
mentes homokon vagy kavicson kiala-
kult talajokon él. Élőhelyei a szegélyek 
– sem a zárt erdőkben, sem a nyílt gye-
pekben nem érzi jól magát. Hazai állo-
mányai erdei nyiladékokban, erdei utak 
mentén fordulnak elő. Országos meg-
ritkulása és három meglévő, igen veszé-
lyeztetett állománya indokolja fokozot-
tan védett státuszát. A Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatóság a faj 
egyik élőhelyén, a Nyirádi Sárálló Ter-
mészetvédelmi Területen nagyszabású 
élőhely-rekonstrukciót végeztetett el. 
A beavatkozások az erdei fenyővel tel-
jesen benőtt gyepeken az erdei fenyő 
eltávolításával történtek. Eredménye-
képp a nyírligetekkel és bokorfüzesek-
kel mozaikoló irtásrétek és kékperjések 
területe jelentős megnőtt, melyek a faj 
számára kedvező élőhelyet jelentenek. 
Reméljük, hogy a szakállas orbáncfű 
ezeken a helyreállított élőhelyeken is 
otthonra talál.

Kép és szöveg: 
MÉSZÁROS ANDRÁS
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