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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, va-
lamint külföldön jelenleg folytató vagy tudományos fokozat-
tal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen termé-
szettudományok területén, illetve határterületein végzett ku-
tatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit 
közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretter-
jesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriá-

ban a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az 
Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályáz-
hatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 
4-6 színes kép vagy ábra, grafikon illusztrációja is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóri-

ában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt 
érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Termé-
szet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel 
pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), 
amelyhez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a ter-

mészettudományok elsősorban tudományfilozófiai, továbbá  

humántudományi módszerekkel feltárható, bemutatható 
összefüggéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi 
felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Va-
lóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terje-
delme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve 
máshova közlésre be nem küldött ismeretterjesztő cikkel le-
het. A pályaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA 
TTK, valamint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhá-
rom kategória első három helyezettje a TIT díjaiban része-
sül. A díjazásról a zsűri dönt, az egyes helyezések megoszt-
hatók. 

A pályamunkákat e-mailen, a titlap@telc.hu címre kér-
jük benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép-
fájlban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kér-
jük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, 
hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cik-
keket – a szerzőikkel történő egyeztetett szerkesztés után – 
megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton való rész-
vétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételé-
hez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mailcímét, telefonszámát, születési dátumát és a 
munkahelyének nevét! 

A tárgymezőbe írják be: „MTA TTK – TIT cikk-
pályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
A SZERKESZTŐSÉG

Kedves Olvasónk!
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	 IdWs	csillagok	
is	szülhetnek	
bolygókat...

Az Európai Déli Obszervatórium 
(ESO) chilei Paranal Obszervató-
riumának Nagyon Nagy Távcső 
Interferométere (Very Large Telescope 
Interferometer, VLTI) segítségével egy 
nemzetközi csillagászcsoport minden 
korábbinál élesebb képet alkotott egy 
öregedő csillag körül létrejött porko-
rongról. Ennek köszönhetően most 
első ízben nyílt lehetőségük arra, hogy 
egy idős csillag körüli anyagkorong 
tulajdonságait összehasonlítsák a fiatal 
csillagok körül kialakuló, és már alapo-
sabban tanulmányozott protoplanetáris 
korongokéval. Meglepetésükre na-
gyon sok hasonlóságot találtak, ami 
óhatatlanul felveti azt a kérdést, vajon 
ebből következik-e, hogy az életük 
végén járó csillagok körül létrejöhet a 
bolygók egy második nemzedéke?

Azt már korábban megfigyelték, 
hogy a vörös óriás állapotot elérő csil-
lagok körül az erőteljes csillagszelek 
által lefújt külső rétegekből stabil gáz- 
és porkorongok alakulhatnak ki, ame-
lyeknek a külső megjelenése hasonló-
ságokat mutat a fiatal csillagok körüli 
protoplanetáris korongokéval, ame-
lyekből idővel bolygók és más kisebb 
égitestek (kisbolygók, holdak, üstökö-
sök) születhetnek. Ám eddig a csilla- Ám eddig a csilla-Ám eddig a csilla-
gászoknak nem állt rendelkezésükre 
elegendő adat ahhoz, hogy a csillag-
fejlődés korai, illetve késői szakaszában 
kialakuló anyagkorongok tulajdonsá-
gait ténylegesen összehasonlítsák.

Ennek az a fő oka, hogy miközben 
meglehetősen nagy számú fiatal csillag 
körüli protoplanetáris korongot isme-
rünk, amelyek elegendően közel esnek 
hozzánk ahhoz, hogy a csillagászok 
számára viszonylag könnyen elérhető 
távcsövekkel is alaposan, részleteik-
ben is vizsgálhassák őket, addig idős 
csillagok körül eddig nem találtunk 
ilyet. Most ez a helyzet változott meg 
gyökeresen azáltal, hogy a Michel Hil-
len és Hans Van Winckel, a belgiumi 
Asztronómiai Intézet csillagászai ve-
zette kutatócsoport lehetőséget kapott 
arra, hogy az ESO VLTI távcsőrend-VLTI távcsőrend- távcsőrend-
szerének maximális teljesítőképességét 
kihasználva megvizsgáljon egy ilyen 
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objektumot. Célpontjuk egy idős csil-
lagkettős, az IRAS 08544-4431 volt 
(katalógusjelét arról kapta, hogy inf-
ravörös sugárzása révén az IRAS csil-
lagászati műhold fedezte fel még az 
1980-as években). A rendszer tőlünk 
mintegy 4000 fényévre, a déli égbolt 
Vitorla (Vela) csillagképében látható.

A csillagkettős egyik tagja egy idős 
vörös óriás, amelynek kidobott anya-
gából a porkorong összeállt, a másik 
egy hozzá közel keringő, átlagos, nála 
fiatalabb csillag.

Mint azt Jacques Kluska, a csillagász-a csillagász-
csoport egyik tagja az Exeteri Egye-Exeteri Egye-i Egye-
temről elmondta: „A VLTI több táv-VLTI több táv-LTI több táv-
csövét interferometrikusan összekapcsolva 
sikerült olyan rekord felbontóképességet 
elérnünk, ami megfelel egy 150 méteres 
átmérőjű teleszkópénak – ez a felbontás 
ahhoz hasonlítható, mintha egy 1 eurós 
pénzérme feliratait 2000 kilométeres tá-
volságból ki tudnánk olvasni.”

A csúcstechnológiának köszönhetően 
a felvételek felbontása elérte az 1 mil-
li-ívmásodperc körüli értéket, emellett 
egy olyan új képalkotó eljárást is alkal-
maztak, amellyel a csillagok fényét ki 
tudták szűrni, így világosan láthatóvá 
váltak az őket körülvevő tartomány 
részletei. Az így kapott felvétel leg-
hangsúlyosabb vonása a tisztán kiraj-
zolódó porgyűrű volt, amelynek elő-
ször látható belső pereme pontosan ott 
húzódott, ahol az a modellszámítások 
alapján várható volt: az ezen belül eső 
övezetből a csillag erőteljes sugárzása 
elpárologtatta, kifújta a port. 

„De a legmeglepőbb az a halványabb de-De a legmeglepőbb az a halványabb de-őbb az a halványabb de-bb az a halványabb de-az a halványabb de-
rengés volt, amely feltehetőleg a vörös óriás 
kísérője körüli kisebb akkréciós korongtól 

származott. Tudtuk ugyan, hogy bináris 
rendszerről van szó, de arra nem számí-
tottunk, hogy ezt a kísérőt közvetlenül is 
észlelni fogjuk. Ez egyértelműen a felbon-
tóképesség ugrásszerű növekedésének kö-
szönhető” – jegyezte meg Hillen.

A vizsgálatok alapján megállapítha-
tó, hogy az idős csillagok körül életük 
vége felé kialakuló anyagkorongok 
nagyon hasonlók a fiatal csillagok 
körüli protoplanetáris korongokhoz, 
amelyekről tudjuk, hogy idővel ben-
nük bolygórendszerek születnek. Azt 
ugyan a mostani vizsgálat alapján még 
nem lehet kijelenteni, hogy ehhez ha-
sonlóan az idős csillagok körül is kiala-
kulhat egy második bolygónemzedék 
(az elsőnek a belső övezetét a csillag a 
vörös óriássá puffadása során már el-
nyelte), de ez egy izgalmas lehetőség, 
amelyet későbbi vizsgálatokkal lehet 
majd tisztázni. 

A kutatást összegző cikk az Astrono-
my & Astrophysics-ben fog megjelenni.
Forrás: http://www.eso.org/public/news/eso1608/ 

	 Mégsem	különbözik		
a	férfi	és	a	nWi	agy?

A párkapcsolatok működését elem-
ző és egyben hasznos tanácsokat is 
adó, igen népszerű könyvek az utóbbi 
években leginkább azt hangsúlyozták, 
hogy mennyire eltérően működik a 
férfiak és a nők agya. Ám nemcsak 
az önsegítő könyvek, hanem egye-
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Az IRAS 08544-4431 kettQscsillag helyzete az égbolton, a Vitorla (Vela) csillagképben, illetve a 
kis betétképen a VLTI által alkotott kép a vörös óriás körüli anyagkorongról
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valamint az egyes területek idegsejt-
jeinek egymás között létesített kap-
csolatait (ez utóbbi a „konnektom”, 
vagyis az agy idegi összeköttetéseiről 
készített térkép). 

Összesen 29 olyan agyi régiót si-
került azonosítani, amelyek mérete 
általánosságban véve eltéréseket mu-
tatott a férfi és a női agyak esetében. 
Az eltérő agyterületek között szere-
pelt például az agykéreg alatt elhe-
lyezkedő régió: a hippocampus, amely 
az emlékezet működésében és a tér-
beli tájékozódásban tölt be fontos 
szerepet, valamint a homloklebeny 
része: az alsó frontális gyrus, melynek 
bizonyos területei a beszéd kialakí-
tásában, más részei pedig a veszé-
lyes helyzetek elkerülésében vesznek 
részt. Annak ellenére, hogy ezeken 
a területeken időnként valóban lát-

szottak a nemekre általában 
jellemző méretbeli eltérések 
(„férfiasabb”, illetve „női-
esebb” kategória), amikor 
egyesével is végignézték 
a felvételeket, nem igazán 
lehetett olyan személyt ta-
lálni, akinél az összes agyte-
rület kifejezetten a férfiakra 
vagy a nőkre jellemző mé-
retbeli eltéréseket mutatott 
volna. Hasonló volt a hely-

zet a különféle agyterületek ideg-
sejtjei között létesült kapcsolatok 
gyakoriságával is – írja a tanulmány.

Az agyterületek méretbeli jellem-
zői vagy az idegsejtek kapcsolódási 
gyakoriságai alapján a résztvevők 
mindössze 0–8 százalékát lehetett 
besorolni a „férfi agy”, illetve a „női 
agy” kategóriájába. A legtöbb agyi 
felvételen ezzel szemben vegyesen 
voltak jelen mind a férfi, mind a női 
agyra jellemző tulajdonságok, ami 

bek között a mágneses rezonanciás 
képalkotó vizsgálatok (MRI) ered-
ményein alapuló tudományos pub-
likációk egy jelentős része is azt su-
gallta, hogy a különféle szerkezeti és 
működésbeli eltérések alapján létezik 
„férfi” agy, és létezik „női” agy.

Daphna Joel és munkatársainak leg-
újabb tanulmánya azonban teljesen 
szembemegy ezzel az elképzeléssel: a 
szerzők szerint az agy tekintetében 
nincs értelme a nemi különbségté-
telnek, mert a legtöbbünk agya va-
lójában egyedi tulajdonságok „mo-
zaikja”, amelyek egy részének elő-
fordulása jellemzőbb a nőkben, más 
részüké pedig a férfiakban, máskor 
pedig egy-egy tulajdonság mindkét 
nem agyára egyformán jellemző. 
Az amerikai Nemzeti Tudományos 
Akadémia lapjában (PNAS) közölt 

tanulmány erőssége, hogy az iménti 
állítás nemcsak hipotetikus feltétele-
zéseken, hanem konkrét mérési ada-
tokon alapul. A szakemberek össze-
sen 1400 emberi agy mágneses rezo-
nanciás képalkotó eljárással készült 
felvételeit elemezték négyféle, már 
létező adathalmaz felhasználásával, 
minden eddigi hasonló próbálkozás-
nál részletesebben. Egyaránt meg-
vizsgálták a férfiak és nők különféle 
agyterületeinek méretbeli eltéréseit, 

alapján „léteznek ugyan nemi kü-
lönbségek az agy felépítésében, egy-
egy ember agya azonban mégiscsak 
teljesen egyéni jellemzőket mutat, 
és nem sorolható be tisztán a férfi 
vagy a női kategóriába. Nincs te-
hát kétféle, egyértelműen férfi vagy 
egyértelműen női agy” – szögezik le 
cikkük összefoglalójában a szerzők.

A tanulmány hiányossága – aho-
gyan erre többen is rámutattak –, 
hogy a szerzők elsősorban az agy 
szerkezeti jellemzőit vizsgálták, a 
működésbeli jellemzőkre azonban 
nem tértek ki elég részletesen. Rá-
nézésre tehát nem feltétlenül lehet 
elkülöníteni egymástól egy férfi és 
egy nő agyát, a mindennapi mű-
ködésben azonban ennek ellenére 
mégis lényeges eltérések lehetnek. 
Itt is sok minden függ azonban at-
tól, hogy éppen milyen képességek 
vagy milyen viselkedésforma vizs-
gálatáról van éppen szó. A New 
Scientist-nek nyilatkozó Markus 
Hausmann például a térbeli tájéko-
zódás nemi különbségeit vizsgálja, 
és mint mondja, hiába elterjedt né-
zet, hogy a férfiak a nőknél jobban 
tájékozódnak, nem sikerült semmi 
hasonlót kimutatnia. Más esetek-
ben viszont ez nem feltétlenül igaz: 
Ragini Verma és munkatársainak 
2013-as, szintén a PNAS-ben meg-
jelent cikke épp a két nem közötti 
különbségeket emelte ki az érzékelés 
és az előre eltervezett cselekvések, 
illetve a szociális képességek és az 
emlékezés területén. A férfiak agyá-
nak idegsejtkapcsolatai szerintük az 
előbbi, míg a nőké inkább az utóbbi 
képességeket támogatják jobban.

„A legújabb kutatások alapján úgy 
tűnik, hogy a férfiak és nők idegi ösz-
szeköttetései nem térnek el alapvetően, 
vagyis a férfiakban és a nőkben is vannak 
inkább a férfiakra és inkább a nőkre jel-
lemző idegsejt-kapcsolódások. A két nem 
azonban sokszor eltérően használja eze-
ket az idegsejthálózatokat” – mondta a 
Scientific American kérdésére Catherine 
Dulac, a harvardi Howard Hughes 
Medical Institute molekuláris és sejtbi-
ológusa. „Ennek hátterében – sokszor 
még nem tisztázott módon – az állhat, 
hogy ezek az idegsejtkapcsolatok a nemek-
re jellemző módon szabályozottak, és ez 
az, ami eltérő viselkedésbeli mintázatokat 
okozhat a két nem között.”

Hasonló kiegészítést fűzött az új ta-
nulmányhoz  Larry Cahill, az irvine-i 
Kalifornia Egyetem neurobiológusa is az 

Konnektomok
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AP hírügynökségnek elküldött kom-
mentárjában. „Anatómiailag valóban 
nem szükséges, hogy sok különbség legyen 
a férfiak és a nők agya között, ez azonban 
még nem jelenti azt, hogy egyes esetekben 
ne lehetnének érzékelhető működésbeli el-
térések. Rengeteg olyan tanulmány van, 
amelyek szerint a nemi különbségeknek – 
funkcionális értelemben – alapvetően fon-
tos szerepe van az emlősök agyműködését 
tekintve.”

ILLYÉS ANDRÁS

	 Csodálatos	idWjárás

1870-ben hozták létre az Egye-
sült Államokban a Nemzeti Idő-
járási Hivatalt (National Weather 
Bureau), de az 1700-as évek má-
sodik felében már Thomas Jeffer-
son, az Egyesült Államok későbbi 
elnöke is feljegyezte az időjárással 
kapcsolatos megfigyeléseit. Tőle 
tudjuk, hogy 1776. július 4-én, 

a Függetlenségi Nyilatkozat kihirde-
tésekor például Philadelphiában 24,5 
fok volt. (Hadd jegyezzem meg, hogy 
a 130 évvel később  Miklósiban szüle-
tett nagyapám a Kincses Kalendárium 
oldalain hasonlóképen rögzítette az 
időjárással kapcsolatos megfigyeléseit.) 
1880-tól állnak rendelkezésre a hiva-
talos időjárási mérések adatai. Eszerint 
2015 az azóta eltelt időszak legmele-
gebb éve volt. Csak a január és az április 
nem döntötte meg a melegrekordokat, 
2016 viszont az eddigi legmelegebb ja-
nuárral kezdődött.

Korábban szelíden megmosolyogtuk 
az angolokat, akik udvariasan és felet-
tébb hosszan tudtak az időjárásról cse-
vegni, manapság pedig szívesen tesz-
szük mi is ugyanezt, hiszen az időjárás 
nemhogy nem unalmas, hanem kife-
jezetten érdekes és meglepő adatokkal, 
tényekkel tud szórakoztatni – és néha 
bizony megijeszteni. 

Nem meglepő, ha valaki nem isme-
ri a dél-dakotai Spearfish városkát. 
Neve mégis szerepel a meteorológiai 
különlegességek között. 1943. janu-
ár 22-én reggel fél 8-kor a hőmérők 
még mínusz 20 fokot mutattak, ám 
ekkor elérte a chinook a várost. Ez 
egy, az Alpokban előforduló főnre 
emlékeztető meleg bukószél. Ennek 
hatására a hőmérséklet csupán 2 (!) 
perc alatt 8,3 Celsius-fokra emelke-
dett, majd 9 óra körül 12 foknál tető-
zött. Ekkor megszűnt a chinook-hatás, 
és 27 perc leforgása alatt ismét 32 fok-
kal lett hűvösebb. 
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Az egy nap alatt lehullott legnagyobb 
mennyiségű esővel egy kis sziget büsz-
kélkedhet. Madagaszkártól 800 kilo-
méterre keletre fekszik Franciaország 
távoli tartománya,  Réunion. A két 
vulkánnal is rendelkező sziget 45 km 
széles és 63 km hosszú. Délkeletről fo-
lyamatosan érkeznek nedves légtöme-
gek, melyeknek Réunion hegyei útjukat 
állják. Ezért a nyugati oldalon  az év 300 
napján örülhetnek a napsütésnek, míg a 
délkeletin évi 8000 mm csapadékot mér-
nek. 1966. január 7-én a „Denise” nevű 
trópusi ciklon elérte Réuniont, és ennek 
következtében 24 óra alatt 1825 mm esőt 
zúdított a Foc-Foc magasfennsíkra. 
Csak viszonyításképpen: Magyaror-
szág évi átlagos csapadékmennyisége 
600-800 mm között van. 

Az egy nap alatt lehullott hó nem 
hivatalos világbajnoka az olaszorszá-
gi Capracotta. 2015. március 5-e több 
mint 250 cm havat hozott, bár egyes 
meteorológusok szerint az újhó csak 
80 centiméterre tehető, hiszen már 
korábban is hó fedte a várost. Az egy 
tél alatt hullott legnagyobb hó tekinte-
tében az egyesült államokbeli Mount 
Baker áll az első helyen, ahol 1998-99 
telén 29 méter hó esett.

Zivatarok során a felhőkben folya-
matos le- és feláramlások történnek. 
Jégeső úgy alakul ki, hogy a zivatar-
felhőben a meleg feláramlások víz-
cseppeket juttatnak el a légkör igen 
hideg rétegeibe. Ha ezek a fagyott 
vízcseppek hosszabb időn át fagypont 
alatti felhőben időznek, a jégszemek 
hízásnak indulnak. Ha elértek egy bi-
zonyos méretet, akkor a felszínre érve 
ezek a jégdarabok már nem olvadnak 
el, hanem megtartják szilárd halmaz-
állapotukat. Ha a jégdarabok átmérője 
eléri az 5 mm-t vagy több annál, akkor 
a jelenséget jégesőnek hívják, ha annál 
kisebb, akkor jégdarának.

A bangladesi Gopalganjban 1986. 
április 14-én egy kilogrammnál is ne-
hezebb jégszemek hullottak, melyek 
92 ember halálát okozták. A legna-
gyobb, 20 cm-es átmérőjú jégdara-
bokat a dél-dakotai Vivian városában 
regisztrálták 2010-ben. 

A „maracaibói világítótorony” nem 
egy épület. A hajósok nevezték így 
a Catatumbo folyó torkolatánál, a 
Maracaibo tó fölött  megfigyelhető 
légköri jelenséget. Ennek során az év  
legalább 200-250 napján villámlik és 
mennydörög, akár 10 órán keresztül, 
és percenként 28-szor csap le a vil-
lám. A hajósok látták ezt a tengerről, 
és ez segítette őket a navigálásban. A 
jelenséget az hozza létre, hogy nedves 
légtömegek áramlanak be a három 
oldalról magas hegyekkel határolt tó 
és az azt körülvevő sík terület fölé. A 
hegyek miatt a nedves levegő felszáll, 
és viharfelhők képződnek, ami állan-
dó kisülésekkel jár. A folyamat főleg 
éjszaka játszódik le, és úgy gondolják, 
hogy ez az ózontermelés egyik legfon-
tosabb forrása. 

Végül meg kell említeni azt a felhő-
képződményt, amit tavasszal Auszt-
rália északi csücskénél, leggyakrab-
ban Burketownban lehet megfigyel-
ni. Egy hengerformájú felhőről van 
szó, ami több száz kilométer hosszú 
is lehet, de csak 1-2 kilométer széles. 
Oka valószínűleg a York-félsziget 
két oldaláról érkező nedves tengeri 
szelek találkozása során felszálló le-
vegő. A kialakuló kötélfelhő elejét 
erős felfeléáramlás jellemzi, míg a 
hátsó részen erőteljesen leszálló leve-
gő észlelhető. A kettő együtt okozza, 
hogy a felhő szemmel láthatóan hen-
geredik. A világ legszebb felhőjének 
tartják, és már a neve is igen költői: 
Morning Glory – reggeli tündöklés.

HESZ MARIANNA

Capracotta, a hóbajnok

A maracaibói világítótorony

Ausztrália hengeredQ felhQi
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A Dunán és a folyamhoz tar-
tozó mellékvizeken – mint 
például a gyors folyású Rá-

kos-patakon vagy a csendes, állóvíz 
jellegű Újpesti-öbölben – tett gyako-
ri horgász-látogatásaimnak köszön-
hetően jómagam is tapasztalhattam 
azt a lenyűgöző halfajgazdagságot, 
amely jellemzi ezeket a gyakorta kő-
vel-betonnal kibélelt, beépített, sza-
bályozott és nem mindig tiszta terü-
leteket.

Persze, a halakon kívül is akadhat 
bőven látnivaló ezeken a vizeken. 
Kivált a madarak nyüzsgő sokasá-
gán ragadhat meg a kíváncsi tekin-
tet, a türkiz drágakőként elsuhanó 
jégmadaraktól, a szorgosan evező 
vadkacsáktól kezdve az arisztokrati-

E G Y  N A G Y V Á R O S  R E J T E T T  V I L Á G A

kus küllemű szürke gémeken át egé-
szen a halak fekete réméig, a nagy 
kárókatonáig. A kétéltűek, hüllők 
kevésbé szem előtt lévő, de legalább 
annyira érdekes tagjait is megpil-
lanthatjuk, legyen az a nászhelyére 
komótosan cammogó barnava-
rangy, a kissé egyhangú, de szerény 
dalát unos-untalan ismételgető un-
ka, az apró halakat vámoló kockás 
sikló vagy a mocsári teknős helyett 
sajnos egyre inkább előtérbe kerülő, 
terráriumból kilakoltatott, megunt 
ékszerteknősök valamelyike.

A szerencsésebbek a leginkább rej-
tőzködő életmódú vízi-vízparti em-
lősökre is felfigyelhetnek röpke pil-
lanatokra, bár „szerencse” helyett 
inkább baljós jelként foghatjuk fel, 

ha pézsmapocok vagy hód helyett 
történetesen csak vándorpatkánnyal 
találkozunk. Az itt felsorolt élőlé-
nyek közül néhányat a bevezetőben 
említett film, a Budapest halai is be-
mutat, nagyon helyesen, hiszen e fa-
jok ugyancsak részei a vizek világá-
nak, sőt, némelyek, mint például a 
kormoránok, szó szerint megmutat-
hatják nekünk, hogy merre tartóz-
kodnak a halak. 

Úgy élnek, mint hal a vízben?
Halak. Majdnem félszáz faj szerepel 
a filmben, vagyis csaknem minden 
percre jut egy. Néhányuk szerencsé-
re (mint az őshonos réti csík, a balin, 
a sügér, a dévér), illetve sajnos (pél-
dául az invazív ezüstkárász vagy a 

Ha Budapesten megkérdez-

nénk	a	járókelWket,	tudják-e,	mi	
az a lápi póc, réti csík, fenékjá-

ró	küllW,	tüskés	pikó,	valószíne-

leg tanácstalanul széttárnák 

kezüket.	 SzendWfi	 Balázs	 ter-
mészetfilmjébWl	 nemcsak	 e	
szerzetek kilétére derül fény, 

hanem arra is, hogy hol, milyen 

élWhelyen	 bukkanhatunk	 rájuk	
akár magunk is. 

FVVÁROSUNK	HALAI

A Duna egyik leggyakoribb hala a márna  

(Barbus barbus), áramvonalas test_, izmos, 
tipikus folyóvízi faj

Az Óbudai-sziget öblében talált ékszerteknQs

 Az ezüstkárász (Carassius gibelio) színre-formára egyaránt 
nagyon változékony, és ez az eltérés gyakran még az ugyanazon 

vízterületen élQ egyedeknél is megfigyelhetQ
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zekkel páncélozott tüskés pikó 
(amely hihetetlen módon, de a film-
ben tényszerűen bemutatottak alap-
ján egy alig arasznyi „mélységű” vi-
zes árokban is megél) vagy az élel-
mes gébek népsége. Utóbbiak elké-
pesztő mennyiségben ragadták meg 
sok vizünk mellett a Duna roppant 
víztömegében rejlő lehetőségeket is 
– honos halaink vesztére.

Olyan halakat is találhatunk Buda-
pesten (valamint másutt, ahol állan-
dóan meleg a víz), amelyeknek 
egyébként általában legfeljebb tró-
pusi akváriumokban lenne a helye. 
A városligeti tavak egyikében egész 
évben temperált, fagymentes körül-
mények közepette élik mesterséges, 
betonozott világukat különféle dísz-
halak (egyebek közt a filmben is be-
mutatott elevenszülő fogaspontyok 
vagy a vöröstorkú és a zebrasávos sü-
gér), amelyek felmenői eredetileg 
spontán módon, akvaristák közre-
működésével került be, és a későbbi-
ekben gyorsan elszaporodtak a még-
oly mostohának tűnő viszonyok kö-
zepette is. E strapabíró, kicsi halacs-
kák legalább akkora veszélyt 
jelenthetnek a hazai faunára, mint a 
teljesen „télálló”, északabbi eredetű 
fajok. Ráadásul egyikükről, a szú-
nyogirtó fogaspontyról nemrégiben 
kiderült, hogy képes túlélni (leg-
alábbis az enyhébb) teleket, ott is, 
ahol nincs melegvíz-befolyás. 

A felelősség egyértelműen az em-
beré, nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy semmiképpen sem sza-
bad meleg égövi, egzotikus halakat 
(csigákat, kétéltűeket, ékszerteknő-
söket stb.) élővizeinkbe engedni. 
Sokan azt hinnék, a színes trópusi 
„csodák” szándékos betelepítésével 
növeljük vizeink fajválasztékát. 
Tény, a változatosság gyönyörköd-
tet. Való, hogy a különféle ökológi-
ai rendszerek akkor „működnek” 
megfelelően, ha kellően nagy a fa-
jok száma. 

Kétség nem fér hozzá, minél na-
gyobb a biodiverzitás, annál na-
gyobb az esély a sérülékeny, kisebb 
egyedszámú élőlények fennmara-
dására, netalán gyarapodására. Ám 
az esetek többségében az idegen te-
rületekről származó fajok túlságo-
san is jól berendezkedhetnek termé-
szetes ellenségeik híján az új helye-
ken, és az idegenhonos halak nem 

törpeharcsa) többször is „színpadra” 
lép a Budapest halaiban, lévén több 
élőhelyen fordulnak elő, és teljesen 
eltérő körülmények között is meg-
állják a helyüket. 

Talán a legszélsőségesebb példát a 
réti csík mutatja: nem csak mocsa-
rakban (és ha kell, egyik pocsolyából 
a másikba szárazföldön is átkúszva, 
ahogy az egyik jelenetben láthatjuk), 
de a Duna árterén, az elöntött része-
ken is otthonra lel. Valószínűleg a 
kárász (az igazi, a széles kárász) is ha-
sonlóan „széles” körben mutatkoz-
na, ám a valójában nem is mindig 
ezüstös színű, változékony küllemű 
rokona szinte teljesen kiszorította, 
legfeljebb csak a legelhagyatottabb 
(és emiatt leginkább veszélyeztetett, 
egy csapásra eltörölhető) vizekben 
lelhet menedéket, ahol az ezüstká-
rász már nem él meg. 

Ám még az aranykárászként ugyan-
csak említett fajnál is lehetnek kilá-
tástalanabb helyzetben lévők. A lápi 
póc, ez a valaha igen gyakran, szélté-
ben-hosszában elterjedt apró ragado-
zó manapság hazánk egyik legrit-
kább halává vált, élőhelyeinek felszá-
molása, megszűnése miatt. Ha vala-
melyik kacsaúsztatónk, csekély 
méretű, sekély tavacskánk eltűnik, 
sokan csak legyintenek („van még 
belőlük elég”), ám meglehet, az volt 
a póc utolsó tanyája. Ki tudja, med-
dig lesz Budapesten ilyen hal?

Idegenek
A filmből mindezeken túl azt is 
megtudhatjuk, hogy a baj nem jár 
egyedül, az ezüstkárász csak egy az 
idegenhonos, túlszaporodó, a bioló-
giai sokféleséget csökkentő halak 
közül. Egyeseket dísz- vagy éppen-
séggel „haszonhalként” importál-
tak, gondoljunk csak a színpompás 
észak-amerikai naphalra, a szintén 
innen származó, ízletes húsú törpe-
harcsára vagy az ázsiai, hatalmasra 
növő, a planktont, vízinövényzetet 
dézsmáló busára, amurra. A kínai 
razbóra, ez a mindent meg- és szét-
csipkedő „gyomhal” afféle kóroko-
zóként, véletlenül hurcolódott be a 
távol-keleti óriásokkal együtt, és ki-
csinysége dacára robbanásszerűen el-
terjedt. 

Mások maguktól vándoroltak be 
hozzánk, mint a szintén apró, de tüs-
kékkel felfegyverzett, csontleme-

Az elevenszülQ fogaspontyok közé tartozó 
mexikói kardfarkú hal (Xiphophorus helleri) 

akváriumokba, és nem a mi vizeinkbe való 
trópusi díszhal

 Az agresszív, igen szapora zebrasávos 
sügér (Amatitlania nigrofasciata)

Az Észak-Amerikából származó naphal 
(Lepomis gibbosus)

A selymes durbincs (Gymnocephalus 

schraetser) dunai állománya nagyon 
megfogyatkozott

A sügér (Perca fluviatilis) 

viszonylag 
kis test_ 
Qshonos 
halunk.
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sügér, a környezetébe mesterien be-
leolvadó csuka (és még a rá is veszélyt 
jelentő, ám sok helyen méltatlanul ki-
irtásra ítélt harcsa), a ritka nyurga-
ponty és a nála sajnos nem sokkal 
gyakoribb compó, végül, de nem 
utolsósorban a széles kárász. „A mi ká-
rászunk” – kölcsönvéve a narrátori 
szavakat Papp Jánostól – egy olyan 
hal, amely valaha mindenütt, még a 
legkisebb, legsekélyebb, legsivárabb-
nak tetsző tavacskában is előfordult, 
ma már viszont eltűnőben van.

Az imént felsorolt fajok nem kis 
hányada kifejezetten a vízinövé-
nyekkel dúsan benőtt, természetes 
(vagy legalábbis ahhoz hasonlító) 
tavak lakója. Ami a folyóvizeket, 
kivált pedig a Dunát illeti, meg 
kell jegyeznem, hogy negyed év-
század nekünk (és főleg a halak-
nak) hosszú idő, ám a folyam szem-
pontjából röpke pillanat. Ennyi év 
elegendő volt ahhoz, hogy a koráb-
ban gyakori fogásnak számító ke-
csege vagy a tömegesen előforduló 
selymes durbincs vészesen megrit-
kuljon. E két faj teljes joggal szere-
pelhetett volna a filmben is, de 
manapság nehéz rájuk akadni. 
Mindenesetre nehezebb, mint a 
történetesen ide nem illő ezüstká-
rászra vagy a gébekre. Pedig a fo-
lyam vize határozottan tisztább, és 
mégis… A probléma összetett. Ká-
rókatonák, gébek, folyószabályozá-
sok okán eltűnő ívóhelyek, a zsen-
ge ivadék számára veszélyt jelentő, 
mind sűrűbben járó (és egyre na-
gyobb, gyorsabb) hajók keltette 
hullámzás, az egyre kiszámíthatat-
lanabb vízállás egyaránt közrejátsz-
hattak bizonyos halfajaink megrit-
kulásához.

Minél több titokra derül fény a – 
nem csak a fővárosi, de bármely ha-
zai – vizek rejtett világát illetően, 
annál nagyobb lehet az esély, hogy 
megmeneküljön a széles kárász a ki-
pusztulástól. Ki tudja, talán a lápi 
póc, réti csík, fenékjáró küllő (és 
még sorolhatnánk) szavak jelentése 
is tisztázódhat számunkra, ha meg-
tekintjük a Budapest halait. Erre lehet 
alkalmunk, méghozzá a május vé-
gén Gödöllőn megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Természetfilm Fesztivá-
lon, ahol kiemelt téma lesz „A Víz, a 
vizes élőhelyek védelme”.

  ÖRDÖGH MÁTÉ

arról híresek, hogy megtűrnék a 
sokszínűséget. Ahol megtelepednek, 
ott gyérül az őshonos fajok száma, 
szürkévé silányul a korábbi sokszí-
nűség. Egyes vizeken jószerivel más 
sem található már (a nagy erőkkel 
telepített, hízékony, gyorsan növő 
nemes pontyfajtákon kívül), mint 
törpeharcsa, ezüstkárász, kínai 
razbóra, naphal.

Vshonosak,	de	lassan	eltennek
Törpeharcsák, ezüstkárászok, raz-
bó rák, naphalak... Élhetne helyettük 
a vörösszárnyú keszegek raja, az alj-
zatot kotró csíkok serege, a kagylók-
ba ívó szivárványos ökle, az árnyék-
ban rejtőző lápi póc, a kis ragadozó 

A törpeharcsák (Ameiurus nebulosus, 

Ameiurus melas) a legtöbb hazai 
állóvizünkben megtalálhatók, gyakran 

elképesztQ mennyiségben

Míg egyes Qshonos halfajunk 
megfogyatkozott, más idegenhonos faj annál 

inkább elterjedt, mint például a kerekfej_, 
más néven feketeszájú géb (Neogobius 

melanostomus) 

Pshonos halunk a bodorka 

(Rutilus rutilus)

(A SZERZP FELVÉTELEI)

ÉT-ETOLÓGIA

Végzetes agresszió 
az orángutánoknál 

Az agresszió jól ismert jelenség az 
állatvilágban. A tudósok szerint az 
a szerepe, hogy a szűkösen előfor-
duló erőforrásokat, legyen az éle-
lem, búvóhely vagy hímek számá-
ra akár egy megfelelő nőstény, ha-
lálos kimenetelű harcok nélkül le-
hessen felosztani. Ezzel szemben 
svájci kutatók több éves megfigye-
lései szerint előfordulnak végzetes 
harcok is. Az indonéziai Mawas 
rezervátumában az orángutánok 
között végzetes támadást regiszt-
ráltak, ráadásul meglepő módon  a 
nőstények között.

Az orángutánoknál a nőstények 
magányosan nevelik utódaikat, ki-
véve a körülbelül hét évente bekö-

vetkező receptív időszakot, ami-
kor a hímeket közel engedik. A 
nem szokványos eset elszenvedője 
egy idősebb rezidens nőstény volt, 
aki még szopós fiát nevelte. Ve-
télytársa egy fiatal nőstény, amely 
nem sokkal az eset előtt veszítette 
el kölykét. A harcba a vetélytárs 
udvarlója is becsatlakozott, és a sú-
lyos sebeket, melynek következté-
ben az áldozat két héttel később el-
pusztult, ez az egyed ejthette.

Ez az első eset, hogy a kutatók 
halálos kimenetelű összecsapást fi-
gyeltek meg orángutánoknál. Az 
pedig végképp szokatlan, hogy a 
nőstények konfliktusába egy hím 
is beleszólt. Lehet, hogy a biológu-
soknak át kell gondolni az agresz-
szióról kialakított elméleteket?

BILKÓ ÁGNES
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HELYSZÍNELV	KLUB,	LEGÓROBOTVERSENY	ÉS	MARS-VONULÁS

EGYÉVES	AZ	AGÓRA

Éppen	 egy	 éve,	 hogy	 az	 Agóra	 Tudományos	 Élményközpont	 megnyitotta	 kapuit	 Debrecenben.	
Hasonlóan	a	Csodák	Palotájához,	ennek	az	óriási	 „tudományos	 játszóháznak”	 is	az	az	elsWdleges	
célja,	hogy	felkeltse	az	érdeklWdést	a	diákokban	a	természettudományok	iránt,	ösztönözze	az	ilyen	

irányú	pályaválasztást.	

E gy év alatt több mint 26 ezren 
fordultak meg az élményköz-
pontban – mondta el Somogyi 

Béla ügyvezető, hozzátéve, hogy a lá-
togatók több mint 70 százaléka az ál-
talános és középiskolások közül került 
ki, ami azt igazolja, hogy az intéz-
ménynek sikerült utat találni a meg-
célzott korosztályokhoz.  A további, 
mintegy 30 százaléknyi látogató kö-
zött viszont óvodások, fiatal felnőt-
tek, középkorúak, sőt, idős emberek 
is voltak. Ez pedig azt jelzi, hogy a 
látványosan, izgalmasan „tálalt” ter-
mészettudomány bármely korosztály 
számára vonzó lehet. Erre alapoz az 
Agóra, amikor azt hirdeti, hogy 0-99 
éves korig mindenkit vár programja-
ira. Az élményközpont idén is meg 
akarja tartani azokat az érdeklődő-
ket, akiket már tavaly maga köré 
gyűjtött, és újakat is szeretne meg-
nyerni. Ennek érdekében újabb és 
újabb interaktív játékokat, demonst-
rációs eszközöket szereznek be, sőt, 
készítenek is az élményközpont mun-
katársai.

A háromszintes épületben hat labo-
ratórium és több szemináriumi, illet-
ve előadóterem is található, a kupolá-

A másik újdonság a kaliforniai UC 
Davis Egyetem kutatója, Oliver 
Kreylos által kifejlesztett, finom ho-
mokkal feltöltött terepasztal, amit az 
Agóra munkatársai építettek meg a 
tudós tervei alapján. A homokot fo-
lyamatosan pásztázza egy infra ka-
mera, amely így pontosan letapogatja 
a homokozó felszínét. Ezt a dombor-
zatot egy projektor már to po-
grafikusan, szintvonalakkal és szí-
nekkel együtt vetíti vissza a homok-
ra, létrehozva egy 3D-s domborzati 
térképet. Ezzel a módszerrel hegye-
ket, folyókat, tavakat lehet kialakíta-
ni, így a terepasztalon akár egész Ma-
gyarország domborzatát modellezni 
lehet. Kezüket a 3D-s homokozó fölé 
tartva virtuális esőt is elő tudnak 
idézni a „játékosok”, miközben azt is 
megtapasztalják, hogy a víz mindig a 
legalacsonyabb ponton gyűlik össze. 

Nem teljesen új, ám nagyon népsze-
rű a Bermuda-rejtély egyik lehetséges 
megoldását bemutató eszköz: a vízbe 
levegőt pumpálhat az érdeklődő, a le-
vegőbuborékok hatására pedig a víz 
tetején úszó kishajó elmerül. A kísér-
let azt a hipotézist demonstrálja, 
amely szerint a Bermuda-három-

ban foglal helyet a négy távcsővel fel-
szerelt csillagda, legalul pedig az in-
teraktív játéktér, amelynek közepén 
időről időre felállítják az ország egyik 
legnagyobb mobil digitális planetári-
umát. 

Az interaktív játéktér nagy belma-
gassága lehetőséget ad arra, hogy 
olyan monumentális eszközök is he-
lyet kapjanak benne, mint a Föld for-
gását demonstráló Foucault-inga, de 
egy 18 ezer literes akvárium is látható 
itt, melyet különleges, csak egyes af-
rikai tavakban élő sügérek népesíte-
nek be. 

Az elektrosztatikai sarok legfrissebb 
szerzeménye, kuriózuma most a Na-
tional Instruments (NI) által az Agóra 
részére ajándékba készített, millió 
voltos feszültségű, fényes ívkisülése-
ket produkáló Tesla-generátor, ame-
lyen a villámokat és dörgéseket rá-
adásul zenei hangok irányítják. A ge-
nerátor vezérlőegysége ugyanis nem 
más, mint egy mini szintetizátor, 
aminek billentyűivel különböző frek-
venciájú hangokat tud megszólaltatni 
a látogató, miközben ugyanezen 
frekvenciák villámokat hoznak létre 
a Tesla-tekercsben.  
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tel hőtani összefüggéseket és élettani 
hatások magyarázatát egyaránt érzé-
keltetni lehet.

Soha Rudolf Ferenc fizikuson kívül 
több természettudományos szakember 
is dolgozik az Agórában. Kocsis Zsuzsa 
környezetmérnökként a globális ég-
hajlatváltozás hatását mutatja be a gye-
rekeknek, rávilágítva arra is, hogy mi 
magunk mit tehetünk a környeze-
tünk védelme érdekében. A foglalko-
zások célja, hogy fogékonnyá tegye a 
felnövekvő generációt a környezetet 

szögben azért süllyednek el a hajók, 
mert a tenger mélyén vulkáni tevé-
kenység lehet, ennek során gázok 
szabadulnak fel, a víz sűrűsége csök-
ken és a felhajtóerő is kisebb lesz. 

Mindezt Soha Rudolf Ferenc szak-
mai csoportvezetőtől tudtuk 

meg, aki nem csak bemutatja, de fizi-
kus PhD-hallgatóként műveli is a tu-
dományt a Debreceni Egyetemen.  A 
fizikus azt is elárulta, egyik kedvence 
a kötélhúzás. Ebben a játékban akár 
egy öt-hat éves kislány is, ha jó oldalt 
választ, minden erőfeszítés nélkül el 
tudja húzni az apukáját, hiába teszi 
bele a felnőtt az összes erejét a ver-
senybe. Ennek az interaktív játék-
szernek a segítségével a gyermekek 
könnyedén megtanulhatják a csiga-
rendszer működési elvét. 

Az Agórában különböző ismeret-
terjesztő programokkal is várják a lá-
togatókat, óránként tartanak előadá-
sokat vagy kísérleti bemutatókat, 
gyakran különböző évfordulókhoz, 
jeles napokhoz kötődően. Ott jár-
tamkor éppen „fagyos kísérleteket” 
végeztek, banánt és rózsát helyezett a 
fizikus mínusz 200 Celsius-fok körü-
li hőmérsékletű folyékony nitrogén-
be, és láthattuk, hogyan porlad el az 
ilyen módon kezelt rózsa egyetlen 
érintésre, miközben a banán olyan 
keménnyé válik, hogy egy szöget is 
be lehet verni vele. Egy ilyen kísérlet-

A Foucault-inga

Bársony hárfa

Agóra klub

Hanghullámok terjedése vákuumban
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veszélyeztető emberi viselkedés felis-
merése, a környezettudatos gondolko-
dás fontossága iránt. A kémia csodáit 
Hajduk Zsófia viszi közel a gyerme-
kekhez. A Debreceni Egyetem ve-
gyész mesterképzésben résztvevő hall-
gatója szerint már az egész kicsik ér-
deklődését is fel lehet kelteni a kémia 
iránt néhány egyszerű, de érdekes kí-
sérlettel. Ilyen például egy lávalámpá-
hoz hasonló díszecske létrehozása, 
amihez nem kell más, csak pezsgőtab-
letta, víz, olaj és ételfesték. Az így ösz-
szerakott „szobadísz” a szén-dioxid 
felszabadulását szemlélteti. 

A	világűr csodáival Zajácz György 
és Kovács Gergő csillagászok ve-

zetésével ismerkedhetnek meg az ér-
deklődők. A hagyományos ismeret-
terjesztő bemutatók mellett nagyon 
népszerűek a látványos planetáriumi 
filmek is, melyek repertoárja folya-
matosan bővül. Januárban vetítették 
először A Földtől a Világegyetemig cí-
mű teljeskupolás filmet – ez az Euró-
pai Déli Obszervatórium (ESO) leg-
újabb filmje, az első olyan nagyfel-
bontású planetáriumi show, amely 
szabadon letölthető. Az eredeti angol 
verziót eddig már csaknem húsz 
nyelvre fordították le, Angliától Japá-
nig, Spanyolországtól Indiáig számos 
országban vetítik. A magyar változa-
tot az Agóra Tudományos Élmény-
központ készítette a Csokonai Nem-
zeti Színházzal együttműködve.

A nappali és éjszakai csillagászati prog-
ramok iránt nagy az érdeklődés – ez Za-
jácz György szerint azért van, mert a 
gyerekek az oktatásban nem találkoz-

nak csillagászattal, a felnőttek pedig leg-
feljebb a kuriózumokat, a misztikumot 
veszik észre, ilyenkor döbbenek rá, hogy 
amit látnak, az fizikai alapokon nyug-
szik, az égitestek fizikai törvények sze-
rint mozognak, alakulnak ki. 

Az Agóra hétvégi foglalkozásokat, 
klubokat és szünidei táborokat is kínál 
azoknak a fiataloknak, akik szeretné-
nek még több természettudományos is-
meretet „magukba szívni”. A robotika 
klubok tavaly októberben indultak, a 
foglalkozásokon legórobotok segítsé-
gével lehet különféle lényeket, külön-
böző funkciójú robotokat építeni. A ki-
csiket többnyire lefoglalja, hogy minél 
nagyobb Mars-járót, buldózert vagy 
szumórobotot építsenek, a nagyobbak 
viszont már inkább programozással 
foglalkoznak. Az Agóra egyébként 
már többször adott otthont a First 
LEGO League Nemzetközi Robotver-
senynek is, amely debreceni regionális 
fordulójában tavaly az élményközpont 
csapata is részt vett. 

A klubok az idei évben nagy hang-
súlyt kapnak, a robotika klubok mel-
lett februártól nyolc új természettudo-
mányos klub is indult általános- és kö-
zépiskolásoknak az Agórában. A ki-
sebbek számára kémiai kísérletezős, 
csillagászati és ökoklubot hirdettek, a 
nagyobbak „helyszínelhetnek” az 
Agórában vagy megismerkedhetnek 
az emberi test működésével, valamint 
a minket körülvevő mikroszkopikus 
világgal. A középiskolásoknak szóló 
klubok a fény témakörét, illetve a Vi-
lágegyetem fejlődését járják körbe. 

DOMBI MARGIT

A cink

Számos vizsgálat megerősítette, hogy a 
cinknek szerepe van a kulcsfontosságú 
immunsejtek, a T-limfociták mozgósítá-
sában, ezáltal segíti az immunrendszer 
működését és növeli a fertőzésekkel 
szembeni ellenálló képességünket, 
megfékezi  a vírusok szaporodását. 
Vizsgálatok szerint gátolja a nátha tü-
neteit kiváltó leggyakoribb vírusok, a 
rhi no ví rusok szaporodását. 

Igazolt továbbá, hogy a cink befolyá-
solja a tanulást és az emlékek képződé-
sét: meghatározó szerepe van ugyanis 
az idegsejtek egymás közötti kommu-
nikációjában. Egyes vizsgálatok igazol-
ták, hogy a cink lassítja az öregkori 
szembetegségek, különösen az időskori 
ma ku la de ge ne rá ció lefolyását. Egyelőre 
kevés kutatási eredmény támasztja alá, 
de a cink segíthet csontritkulás esetén 
is. A kutatások szerint ugyanis kapcso-
lat van az alacsony cinkbevitel és a 
csökkent csonttömeg között.

Tudományos kutatások szerint a cink 
részt vesz a vércukorszint szabályozásá-
ban, kiemelten fontos az anyagcsere-
folyamatok általános, helyes módon 
történő lezajlásának biztosításában.  

Egyes kutatások szerint a cinknek sze-
repe van a dús haj megőrzésében is. A 
hajhullás egyik oka a cink hiánya is lehet, 
a cink ugyanis a hajhagymákban raktá-
rozódik, és ott fontos szerepet tölt be a 
cisztein nevű aminosav anyagcseréjében. 

A cink bőségesen megtalálható az 
olyan fehérjében gazdag ételekben, 
mint a hüvelyesek, a tojás, a tej, az olajos 
magvak, a húsfélék (bárány- és marha-
hús), a halak és a mindenféle tengeri 
herkentyűk, valamint a magas kakaó-
tartalmú étcsokoládé. A legtöbb cinket 
a kagyló tartalmazza: 100 gramm 
kagylóban közel 80 mg cink van.  

Ha valaki cinkhiányosan táplálkozik 
vagy cinkhiánnyal összefüggő betegsé-
ge van, a cinkszintjét táplálékkiegé-
szítőkkel növelheti. Gyermekeknek na-
pi 3–10 milligramm, felnőtteknek napi 
15 milligramm cinkbevitel javasolt. 
Krónikus betegek cinkkészítmények 
szedése előtt beszéljenek háziorvosuk-
kal, mert a cink ronthatja egyes gyógy-
szerek felszívódását!

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Interaktív játszóház
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– Ez igen nehéz feladat. Ha a grön-
landi kutatásokat nézzük, ez annál is 
inkább igaz, mert a jégmagokban lé-
vő por mennyisége igen csekély. A 
behatárolásához szükség van a szóba 
jöhető források és a jégbe zárt por ás-
ványtani és geokémiai jellemzőinek 
meghatározására. Az utolsó glaciális 
maximum idején, 26-19 ezer éve pél-
dául 1 kg jégbe mindössze 7-8 mg 
por rakódott le, a por koncentrációja 
pedig a holocén során még ennél is 
alacsonyabbra, 0,07 mg/kg-ra süly-
lyedt. Ilyen kis mennyiségű minták 
agyagásványos, illetve stroncium, 
neodímium  és hafnium izotóp-ösz-
szetételét megmérni nagy kihívás. 
Akkor van csak esély arra, hogy bi-
zonyos származási területeket kizár-
junk, másokat pedig megerősítsünk, 
ha ezek a jellemzők a különböző 
forrásoknál kellően eltérnek egy-
mástól.

Fontos az is, hogy közel azonos ko-
rú minták összetételeit hasonlítsuk 
össze egymással. A jégmagokból 
származó por korát elsősorban éves 
pontosságú réteg- vagy la mi na-
szám lá lás sal határozzák meg. A lösz 
üledékek kormeghatározására két 
módszert használnak: optikai és/
vagy infravörös lumineszcens kor-
meghatározást, valamint radiokar-

bon datálást. Az első módszerrel 
kvarc, illetve káliföldpát ásványok 
betemetődési kora határozható meg, 
közvetve tehát az üledék felhalmo-
zódási korára következtethetünk az 
adatokból. A radiokarbonos vizsgá-
lat precízebb meghatározást tesz le-
hetővé, fő korláta azonban, hogy 
„csak” 50 ezer évesnél fiatalabb 
anyag (például faszén, csigahéjak) 
esetén használható.
– A mintákat a helyszínen gyűjtötték be?
– Többnyire a meglévő kutatási kap-
csolatainkon keresztül szereztünk be 
azonos korú üledékmintákat, me-
lyek az északi félteke több pontjáról: 
az észak-amerikai Nebraskától 
Északnyugat-Szibériáig, illetve Kö-
zép-Európától Kínáig származnak. 
Ezt követően röntgendiffrakciós 
módszerrel határoztuk meg az 
agyagásvány-összetételüket. Az izo-
tópos mérésekhez a löszmintákból 
kb. 100 mg mennyiséget oldottunk 
fel igen erős, ultra tiszta sósav, salét-
romsav és folysav keverékében, 
emelt, 100-120 ºC körüli hőmérsék-
leten. Ezután oszlopkromatográfiás 
módszerrel elvégeztük a stroncium, 
neodímium és hafnium elemek szét-
választását, majd a végső lépést a 
minták 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd és a 
176Hf/177Hf izotóp-összetételeinek 

– Honnan jött az ötlet, hogy Ma-
gyar or szágról grönlandi porral 
foglalkozzon?
– Valójában 2009-ben az Egyesült Ál-
lamokban végzett vizsgálataim adatai 
révén jutottam arra a feltevésre, hogy a 
közép-grönlandi jégbe zárt por forrása-
ként a hazai vagy legalábbis a közép-
európai löszminták sem zárhatók ki. 
Ezt a kutatási irányt vittem tovább és 
szélesítettem ki a későbbiekben. De a 
hazai löszökkel már korábban is foglal-
koztam, akkor a minták geokémiai és 
őslénytani vizsgálatát végeztem el. 

A lösz képződése az eljegesedések so-
rán az utolsó glaciális cik-
lus idején, 110-12 ezer éve 
indulhatott meg, amikor 
jelentősen csökkent a hő-
mérséklet és a csapadék 
mennyisége. Ez vegetáci-

ós változásokhoz is vezetett. A kiszá-
radt folyóvölgyekből távozó poranyag 
nagyobb méretű, 20-60 mikronos 
szemcséiből lösz halmozódhatott fel. 
Számunkra most az 5 mikrométernél 
kisebb, finom szemcsék érdekesek, me-
lyek akár több ezer kilométeres távol-
ságba is elszállítódhattak.
– Ilyen térbeli és időbeli távolságok 
esetén hogyan lehet megállapítani 
a porszemek származási helyét és 
idejét?
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LEPOROLT JÉGMAGOK
Újvári Gábor, az MTA CSFK Földtani és Geokémiai 

Intézet kutatójának eredményei szerint Európából 

is juthatott poranyag Grönlandra az utolsó eljege-

sedési maximum idején, azaz körülbelül 26–19 ezer 

évvel	ezelWtt.	A	porminták	vizsgálata	révén	érthe-
tWbbé	válhat	az	északi	félteke	légköri	cirkulációja,	
pontosíthatók	az	említett	 idWszak	 idejére	kidolgo-
zott	légköri	modellek	is.	A	kutatásokat	az	OTKA	is	

támogatta.

PD 108639
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– Érdekes felvetés. A szárazodás való-
ban ebbe az irányba vihet, de nem lát-
juk biztosan, hogy milyen vegetációs 
változások várhatók. Fontos az is, 
hogy egy alacsonyabb átlaghőmérsék-
letű klímán a szél által formált felszí-
nek aktívabbak, viszont nem tudjuk, 
hogy ezek miként viselkednek mele-
gebb klímán. Egyelőre minden a jég-
sapkák olvadása felé mutat, de nem 
tudjuk, milyen áramlási változások je-
lenhetnek még meg az Atlanti-óceán 
északi részén. A mélytengeri üledékek 
vizsgálata azt mutatja, hogy a trópu-
soktól az észak-atlantikumi térségbe 
jelentős mennyiségű hőenergiát szállí-
tó óceáni áramlat, az AMOC – vagyis 
az atlanti termohalin cirkuláció – akár 
le is állhat bizonyos helyzetekben, ami 
jelentős változást okozhat Észak-Euró-
pa hőmérsékletében. Ez az elmúlt kb. 
90 ezer évben többször is megtörtént, 
de jelenleg úgy tartják, hogy a XXI. 
században nem valószínű a teljes „leál-
lás”, csak egy 20-30%-os gyengülés. 
Észak-Európa klímája tehát várhatóan 
tovább melegszik majd. 

Egy másik kérdés, amiről kevesebb 
szó esik, de hosszabb távon ez is befo-
lyásolja a besugárzást és annak szezo-
nális eloszlását, az bolygónk pályaele-
meinek változása. Jelenlegi tudásunk 
szerint a következő 50 ezer évben nem 
várható eljegesedés a besugárzás előre 
számított, igen alacsony amplitúdójú 
változásai miatt. Persze egy másik ha-
tást is figyelembe kellene vennünk eb-
ben a történetben, mégpedig a jövőbe-
ni antropogén eredetű üvegházhatású 
gázkibocsátását.

FARKAS ALEXANDRA

TRUPKA ZOLTÁN

– Első körben egy osztrák-magyar bila-
terális projekt keretében 2016 első felé-
ben tesztelni szeretnénk, hogy képesek 
vagyunk-e reprodukálható hafnium-
izotóp-összetételt mérni igen kis meny-
nyiségű, tíz milligrammnál kisebb por-
mintákon. Előzetes méréseink alapján 
– melyek eredményeiről a Geophysical 
Research Lettersben megjelent cikkben 
is beszámoltunk – úgy gondoljuk, hogy 
a hafniumizotóp-összetétel segíthet el-
dönteni, hogy az említett két fő porfor-
rási terület közül melyik dominált. Eh-
hez azonban még hasonló mérések 
szükségesek különböző jégmagokból.
– Napjainkban sok szó esik a klíma-
változásról. Van lehetőség arra, hogy 
a löszképződés újra meginduljon, és a 
Grönlandra eljutó porszemcsék felhal-
mozódása hatással legyen a jégtáblák 
olvadására?

meghatározása jelentette. A tö meg-
spekt rometriás méréseket Bécsben, 
Londonban és Leedsben végezték.
– Miről szólnak az első eredmények? 
– Korábban azt feltételezték, hogy a 
Közép-Grönlandon az utolsó glaciá-
lis maximum során kiülepedett por 
Délkelet-Ázsiából származhat. Saját 
vizsgálataink megerősítették az ázsiai 
források lehetséges szerepét, ugyan-
akkor felvetették a közép-európai 
források lehetőségét is. Sajnos azon-
ban a rendelkezésre álló adatok alap-
ján jelenleg nem dönthető el, hogy 
mindkét forrás szóba jöhet-e, vagy 
csak az egyik. A kérdést az is nehezí-
ti, hogy a Pacifikus-hegységrendszer 
vulkáni porának hozzájárulását sem 
tudjuk egyértelműen kizárni. 

Eredményeink azért érdekesek, 
mert a glaciális maximumra kidol-
gozott légköri modellek bizonyos 
fokú tesztelésére adnak lehetőséget. 
Ha a por nagy része vagy egésze 
Délkelet-Ázsiából származik, akkor 
ez tovább erősíti a nyugat–keleti irá-
nyú zonális légköri szállítás túlsú-
lyát. Ha azonban bebizonyosodna a 
por közép-európai forrása, az felté-
telezne egy másik, a korábbi model-
lekben csak alárendelten megjelenő 
meridionális szállítási útvonalat, 
amely Eurázsia központi részén ke-
resztül juttathatott port Grönlandra. 
Eredményeink végső értékelése és 
modellekbe építése azonban a mete-
orológusok feladata lesz. 
– Hogyan folytatják a kutatást?

A North Greenland Eemian Ice Drilling (NEEM) projekt tábora Grönlandon

(FORRÁS: NEEM.DK)

Antarktiszi jégfúrás magja a Nyugat-Antarktiszi JégmezQrQl. South Pole Ice core (SPICE) 
and WAIS Divide projektek. (FOTÓ: PETER REJCEK, NSF.)
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gési elégtelenség (sokk), majd eszmé-
letlenség (kóma) vezet a halálhoz. 
Megfelelő folyadékpótlás esetén 
azonban csekély esélye van a halál-
nak. A tünetek rendszerint legfeljebb 
6 napig vannak jelen, míg a kórokozó 
körülbelül 2 hétig marad a szervezet-
ben, ám vannak esetek, amikor az il-

lető tartósan hordozza. Elsősorban 
szennyezett vízzel, széklettel, há-
nyással terjed, azonban az ezekkel 
érintkező nyers élelmiszerek is fertő-
zőek lesznek. 

Könnyen megelőzhető a személyes 
higiénia fenntartásával. A nyers ten-
geri ételeket és a nem megfelelően 
hőkezelt élelmiszereket is érdemes 
kerülni. Létezik ellene védőoltás, 
azonban csak rövid ideig ad védett-
séget, akkor is csupán 60-70%-ban 
hatékony. Csupán a járványos terüle-
tekre utazóknak ajánlják az oltást. 

Fontos a vizek tisztántartása és az 
emberi széklet megfelelő elhelyezé-
se, hiszen ez a mai napig komoly fer-

tőzésforrás. Fejlettebb országokban 
sokkal kevesebb a megbetegedés 
pont emiatt. 

Kelet-Afrikából származtatják a 
leprát, Európába az ókorban, vala-
mint a keresztes hadjáratok idején 
került be, azonban ennek a beteg-
ségnek is több hulláma volt. Jelenleg 

is több mint 10 millió 
beteget tartanak szá-
mon, főként trópusi or-
szágokban.

A betegséget a Myco-
bacterium leprae okozza, 
mely hasonlít a tbc kóroko-
zójára. Több fajtája is van. 
Ilyen a lepromatózus, mely 
bőrben, nyálkahártyákon, 
zsigerekben daganatszerű 
sejtszaporulatokat képez, 
azaz lepromákat. Ez a leg-
fertőzőbb, mivel a beteg 
váladékaiban nagy meny-
nyiségben jelen van a 
kórokozó. Ez a fajtája 
meglehetősen gyors lefo-
lyású. Másik változata a 
tuberkoloid lepra, mely a 

bőr foltos elszíneződésével és érzéket-
lenné válásával, perifériás idegrend-
szeri bénulásokkal, szövetelhalások-
kal, a végtagok, az arc megcsonkulá-
sával jár. Általában az utóbbi az is-
mertebb fajta, azonban ez kevésbé 
fertőző, viszont lassú lefolyású. Lap-
pangási ideje 3-5 év, szélsőséges esetben 
akár 40 év, ez hozzájárul a terjedéséhez, 
hiszen valószínűleg már ezen idő alatt is 
fertőz. Azonban fontos, hogy csupán 
tartós testi közelség útján lehet elkapni, 
élelmiszerrel például nem. 

A lepromatózus változatot tekintjük 
rosszindulatúnak. A bőr teljesen érzé-
ketlen lesz, nem képes gyógyulásra 
hónapok alatt sem. A környéki ideg-

A PUSZTÍTÓ TÖRTÉNELEM
Mindenki	tudja,	hogy	számtalan	halálos	fertWzés	ütötte	fel	fejét	az	emberiség	történelmében,	mégis	
kevesen	tudnak	egy-kettWnél	többet	felsorolni.	A	következWkben	néhány	példa	található	a	történelem	

leghíresebb	járványai	közül.

A koleráról legkorábban Kr. e. 
400-ból vannak feljegyzések, 
ám meglehetősen sokáig csu-

pán Indiában pusztított. Ázsia többi 
részén 1826-tól jelent meg, majd 3 év-
vel később tört be Európába. 1832-ben 
terjedt át Amerikába, ahol azonban 
csak a keleti part volt fertőzött régió. 
Ezután ismét Ázsiában, 
majd megint Európában 
ütötte fel fejét (1852-54-
ben). 1866-ra a Föld ösz-
szes civilizációja talál-
kozott már ezzel a meg-
betegedéssel, és okkal 
félhettek tőle. Áldoza-
tainak számát nehéz 
meghatározni, mai na-
pig 50-60 országban 
tartja számon jelenlétét 
a WHO. Eddig körül-
belül 9 nagyobb hullá-
ma volt a megjelenésé-
nek. Halálozási rátája 
körülbelül 30-60%, 
azonban ez egyes járvá-
nyok során változó.

A betegséget a Vibrio 
cholerae vírus okozza, és két fajtája 
van, az európai kolera és az ázsiai 
kolera. A vírus enterotoxint termel, 
mely a vékonybél felső szakaszán a 
nátrium felszívódását akadályozza 
meg. Ezzel egyidejűleg a szervezet 
sok vizet választ ki, mely hasmenést 
okoz, és rövid időn belül vízháztar-
tási problémák lépnek fel. Lappangá-
si ideje körülbelül 4-5 nap. Tünete 
híg széklet, esetenként hányás. Az 
igazi problémát a vízveszteség okoz-
za, mely elérheti az óránkénti 1 litert 
is, 1-2 nap alatt pedig halálhoz ve-
zet, amennyiben nem pótolják meg-
felelően a folyadékot. Kiszáradás után 
veseelégtelenség, azt követően kerin-

Kolera
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rendszer sérülése miatt érzéskiesés kö-
vetkezik be, ami miatt állandó zsibba-
dás a jellemző. Gyakori az ujjak, vég-
tagok elvesztése részben emiatt, rész-
ben pedig az izomtápláló hatás hiánya 
miatt. A szemben található üvegtest 
gyulladása miatt vakság következhet 
be, valamint a szemhéj is lebénulhat.

Kutatások kimutatták, hogy az embe-
rek 95%-a immunis a leprára. Ma már 
gyógyszerrel gyógyítható, így a megbe-
tegedetteknek is jók a kilátásaik, bár a 
kezelés akár 10 évig is eltarthat. Nagyon 
fontos a korai felismerés, így megelőzhe-
tőek a csonkolások és a hegek.

A pestis szó hallatán az emberek rög-
tön a XIV. századi nagy járványra 
gondolnak, pedig már évszázadokkal 
azelőtt is jelen volt. Legkorábban a ko-
ra középkori Bizáncból vannak fel-
jegyzések róla, miszerint 541-542 kö-
zött pusztított. Néhány hónapon belül 
mintegy 200 000 fő vesztette életét, 
ami feltehetőleg Bizánc lakosságának 
40%-át tette ki. Európában 540 után 
jelent meg először, nem sokkal később 
II. Pelágiusz pápa halálát is ez okozta. 

Legközelebb a XIV. században tört 
ki, de egészen a XVII. századig vol-
tak hullámai helyenként. Okkal 
nyerte el a legismertebb járvány elne-
vezést, hiszen ez volt a legnagyobb: 
1347 és 1353 között szedte áldozatait. 
1346-ban ostromló csapatok egy pes-
tisben elhunyt tetemét lőtték be a 
várba, ahol kitört a járvány. Innen ha-
jókon menekültek emberek, így vit-
ték szerte a nagyvilágba.

Yersinia pestis nevű baktérium okoz-
ta betegséget nevezzük pestisnek. Ez 
az eredetileg emberre ártalmatlan 
Yersinia pseudotuberculosisból mutáló-
dott. Leginkább bolhák és melegvérű 
állatok, azon belül főként patkányok 
terjesztik. A bolha a csípésével, míg 
az állatok az ürülékükkel. Azonban 
terjed cseppfertőzéssel is, így köny-
nyen tért hódít.

Több fajtáját is ismerjük. A bubópestis 
a leggyakoribb, ez főként csak bolha-
csípéssel terjed. Lappangási ideje válto-
zatos (néhány óra vagy akár egy hét is 
lehet). Tünetei a hirtelen kialakuló ma-
gas láz, hidegrázás, izomfájdalmak, 
kínzó fejfájás, esetleges tudatzavar, orr-
vérzés, rosszullét, a csípés körül, majd 
mindenhol megduzzadnak a nyirok-
csomók („bubók”), leggyakrabban a lá-

gyékhajlatokban. Ezen-
kívül epilepsziaszerű gör-
csök is jellemezhetik. Ha-
lálozási rátája 50–80%-ra 
tehető.

A szeptémiás pestis 
gyorsabb lefolyású, 36 óra 
alatt halálhoz vezethet. A 
kórokozók a véráramba 
kerülnek, ezzel hányást, 
hasmenést és magas lázat 
okoznak, majd keringési 
elégtelenség és a szervi 
működésben zavar 
lép fel. Ez a fajta 
kórkép lehet egy 
másik típusú pestisnek a 
szövődménye is.

A tüdőpestis halálozási 
rátája 95%, azonban 
cseppfertőzéssel terjed, 
melyhez a kritikus tá-
volság 30 cm, ezért ne-
hezen fertőz. Lappangá-
si ideje 1-3 nap, ezután köhögésroha-
mok, véres köpet, nehézlégzés és ke-
ringési zavarok keletkeznek. A halál 
fulladás miatt következik be.

Az enyhe tünetekkel járó pestis csu-
pán enyhe lázzal és nyirokcsomók 
duzzanatával jár, ezután pedig életre 
szóló védettséget ad.

Megfelelő kezeléssel a halálozás 5%-
ra csökkenthető. Ezalatt az értendő, 
hogy megfelelő mértékben kell a be-
teg só- és vízháztartását fenntartani, 
valamint antibiotikumokkal kezelni. 
Megelőzésében fontos szerepet játszik 
a rágcsálók irtása, valamint a veszé-
lyeztetett területekre utazóknak vé-
dőoltás is rendelkezésükre áll.

A fekete himlő először több ezer év-
vel ezelőtt jelent meg. Első híresebb 
áldozata I. Ramszesz volt, aki Kr. e. 
1156-ban hunyt el. Európát a kora 
középkorban érte el, és mintegy 1000 
éven keresztül pusztított. A XVIII. 
században Edward Jenner felfedezte, 
hogy azok a fejőnők, akik átestek 
már a tehénhimlőn, csak enyhén 
vagy egyáltalán nem betegedtek 
meg. Ezután kísérleteket végzett egy 
fiún, először tehénhimlővel, majd fe-
kete himlővel fertőzte meg. Ezek 
alapján fejlesztette ki a történelem el-
ső védőoltását. 1979 óta pedig egyál-
talán nem volt fekete himlős beteg a 
világon.

Halálozási aránya kb. 40-80%, 
akik túlélták, sok esetben megva-
kultak (például Kölcsey Ferenc). 
Lappangási ideje körülbelül 12 nap. 
Variolavírus okozta, tünetei magas 
láz, rossz közérzet, fejfájás, majd 
fájó hólyagok jelentek meg az 
egész testen. A hegek egész életen 
át megmaradhattak, ezenkívül 
hajhullással és végtagtorzulással is 
járhatott a kór. 

Vannak olyan feltételezések, mi-
szerint egy-egy járvány, amely 
pestisként volt azonosítva, valójá-
ban feketehimlő-járvány volt.

Az eddigiekből talán kiderült, 
mennyire fontos, hogy az ember 
figyeljen a higiéniára, hiszen lát-
ható, hogy a múltban milyen sok 
gondot okozott ennek a hiánya. 
Ha külföldre utazunk, előtte érde-
mes utánanézni, hogy az adott te-
rületet felkeresve szükséges-e be-
adatni valamilyen oltást, hiszen 
ezzel az egyszerű kis lépéssel (és 
egy minimális fájdalommal) meg-
akadályozható, hogy járvány tör-
jön ki.

TRÓN RÉKA

A dolgozat a  Semmelweis Egészségbiológiai 
Középiskolai Tanulmányi Verseny keretében 
született 2015-ben. A szerzQ a veszprémi 
Lovassy László Gimnázium tanulója.

Pestisdoktor
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2.
rész

Laval 1940. decemberi el-
bocsájtása után a Vichy-
rendszer alelnöke Darlan 

tábornok lett, aki a Németországgal 
való kollaborációt hosszú távú stra-
tégiának tekintette, amelynek kö-
vetkeztében korábbi diplomáciai ha-
gyományaitól eltérve a Németor-
szág vezette kontinentális rendszer-
hez szándékozott csatlakozni. 1941. 
május 11–12-én Berchtesgadenben 
találkozott Hitlerrel, aki egy kibőví-
tett katonai együttműködésre akar-
ta rávenni. Ezt követően Darlan má-
jus 28-án Otto Abetz-cel, a párizsi 
német nagykövettel három jegyző-
könyvet írt alá: az elsőt Szíriáról és 
Libanonról, a másodikat Bizertáról 
és Tunéziáról, a harmadikat Francia 
Nyugat-Afrikáról és Francia Egyen-
lítői-Afrikáról, valamint egy pót-
jegyzőkönyvet a Vichy-rendszer 
többletköveteléseiről a szövetséges 
támadás esetére. Pétain marsall táv-
iratban erősítette meg a jegyző-
könyv szószerinti szövegét a szíriai 
és libanoni francia főmegbízottnak. 

Németország használhatta a szíriai 
francia támaszpontokat, fegyvert 
szállíthatott az iraki felkelőknek, a 
német Afrika-hadtest áthaladhatott 
a franciák által ellenőrzött Tunézi-
án, s a német haditengerészet megja-
víthatta hajóit Dakarban. Ellenszol-
gáltatásként Németország negyed-
ével csökkentette a megszállási költ-
ségeket, szabadon bocsájtott 100 000 
hadifoglyot s engedélyezte néhány 
francia hadihajó felfegyverzését.

Katonai–rendWri	
együttmeködés

Az 1943 januárjában felállított milí-
ciát (Milice française) a német hadse-
reg segédcsapataként vetették be, 
többek között 1944-ben Vercorsban 
a partizánok ellen. Parancsnokuk 
névlegesen a politikai életbe vissza-
tért Laval lett, de a 30 000 fős egy-
séget voltaképpen Joseph Darnand 
vezette. 1944 januárjától a német ka-
tonai parancsnok főleg az északi 
övezetben, az ellenállással szembeni 
harcra használta őket.

A rendőri együttműködés kereté-
ben a Vichy-rendszer nem ellenezte, 
hogy a német megszállók a hadifo-
golytáborokban a spanyol köztársa-
ságiak után kutassanak, s többségü-
ket a mauthauseni hadifogolytábor-
ba szállítsák. Jóllehet a francia kom-
munisták elleni küzdelem 1941 
júniusáig, a Szovjetunió megtáma-
dásáig nem játszott különösebb sze-
repet a német megszállóknál, a Vi-
chy-rendszer folytatta a már a Dala-
dier-kormány alatt megkezdett 
kommunistaellenes intézkedéseket. 
Miután a kommunisták csatlakoz-
tak a Résistance-hoz és merénylete-
ket kezdtek szervezni, a francia 
rendőrség letartóztatta őket és ki-
szolgáltatta a németeknek.

Carl-Heinrich von Stülpnagel – 
Franciaország 1942 februárjában ki-
nevezett katonai parancsnoka – a 
katonai és politikai feladatok világos 
elkülönítésére törekedett. Mivel 
mindez ellenkezett Himmler és 
Heydrich elképzelésével – akik be-
folyásuk európai kiterjesztésén dol-

A 	RÉS I STANCE 	 L ESZÁMOLÁSA 	 A 	KOLLABORÁNSOKKAL

VICHY	KÖNNYEI	
A	Vichy-rendszer	a	Németországgal	való	kollaborációt	hosszú	távú	és	szélesköre	stratégiának	tekin-
tette:	a	gazdasági	együttmeködés	mellett	katonai	és	rendWrségi	együttmeködésre,	sWt	a	nem	francia	
zsidóság	deportálására	is	hajlandó	volt.	1945-ben	ezért	a	Párizsba	bevonuló,	de	Gaulle	vezette	erWk	
leszámolási	törekvése	és	a	Vichy-rendszer	híveinek	egyfajta	nemzeti	katarzisa	az	országot	könnyekre	
és	 örömre	 osztotta.	 A	 nyílt	
sebeket	 a	 dicsWséges	 Francia-
ország	 politikai	 mítoszával	
fedték	 be,	 amelyet	 fWleg	 de	
Gaulle	 táplált.	 E	 fedél	 alatt	 a	
nemzet	 egységesnek	 tent,	
amelyhez	 még	 hozzájárult	 az	
ideológiai	konstrukció,	miszerint	
a	 Francia	 Államnak	 nem	 volt	
francia	jogi	jellege,	tehát	szintén	
megszállási	 hatóság	 volt.	 A	
francia	politika	az	1990-es	évek	
közepéig	 képviselte	 ezt	 a	

nézetet.	

De Gaulle bevonulása Párizsba
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goztak –, Hitler 1942. március 9-én 
Carl Oberg SS-tábornokot nevezte 
ki a megszállt Franciaország SS- és 
rendőri parancsnokának. Helyettese 
Helmut Knochen SS-Standartenführer, 
a biztonsági rendőrség és a biz-
tonsági szolgálat (SD) parancsno-
ka lett, akinek felügyeletével és 
rendeletére a francia rendőrség 
megkezdte a bűnözők, zsidók és 
kommunisták elleni intézkedést. 

Heydrich két hónappal a Wannsee-
konferencia után, 1942. május elején 
látogatott először Franciaországba, 
hogy javítson a rendőrségi kooperá-
ción. Nagyobb önállóságot ígért a 
megszállt övezet rendőri erőinek, ha 
azok következetesen elnyomják a 
megszálló csapatok valamennyi el-
lenségét, akik egyúttal a nemzeti 
forradalom ellenségei is. A francia 
rendőrségnek voltaképpen vala-
mennyi ellenállási harcost üldöznie 
kellett, de akcióik a déli övezetben 
1942 novemberéig viszonylag visz-
szafogottak voltak. Ebben az idő-
szakban elsősorban a haditengeré-
szet és a fegyverszüneti hadsereg 
volt aktív a Résistance elleni küzde-
lemben, majd 1943 után a Résistance 
elleni harcot teljesen átruházták a 
francia milíciára.

A német hatóságok három szinten 
tartottak kapcsolatot francia mun-
katársaikkal. Egyrészt a szárazföldi 
hadsereg főparancsnokságának alá-
rendelt katonai főparancsnok Wehr-
macht-törzsével és polgári szakértői-
vel a párizsi Hotel Majesticben ren-
dezkedett be, s katonai, gazdasági és 
biztonságpolitikai feladatokat látott 
el. Az igazgatási osztályt Werner 
Best vezette, aki 1942-ig ténylegesen 
„Franciaország fő-belügyminisztere” 
volt. Másrészt Otto Abetz nagykö-
vet főleg politikai kérdéseket kezelt, 
aki a Külügyi Hivatal és Joachim von 
Ribbentrop külügyminiszter aláren-
deltjeként a Palais Beauharnais-ban 
rendezkedett be. Munkatársai között 
jogászok, SS-tábornokok, tudósítók 
voltak, akik már korábbról ismerték 
a franciaországi viszonyokat. A 
nagykövetségen 25 személy foglal-
kozott a zsidókérdéssel. A harmadik 
területet Heinrich Himmler rendőri 
és biztonsági erői alkották, amelyek 
hírszerzésre, a rend és nyugalom 
fenntartására szakosodtak a francia 
hatóságokkal együtt. Feladatuk volt 

a zsidók és más nemkívánatos etni-
kai csoportosulások összegyűjtése és 
deportálása is.

A három terület – főleg a nagykö-
vetség és az SS – között a hatáskörök 
hiányos elhatárolása miatt időnként 
viták robbantak ki. Közös volt ben-
nük azonban, hogy szkeptikusan vi-
szonyultak Pétain törekvéséhez, mi-
szerint a német és olasz minta alapján 
egypárti állam valósuljon meg. He-párti állam valósuljon meg. He-

lyette arra törekedtek, hogy támo-
gassák a pártpolitikai, vallási, regio-
nális és egyéb belső francia ellentéte-
ket, megakadályozandó a németelle-
nes egységfront létrejöttét.

Antiszemita	politika	
A második világháború elején Fran-
ciaországban körülbelül 350 ezer zsi-
dó élt, akik az összlakosság mindössze 
1%-át tették ki; összetételüket tekint-
ve pedig nagyjából fele-fele arányban 
francia nemzetiségűek és bevándo-
roltak voltak. Az asszimilálódott zsi-
dók lojálisan viszonyultak a francia 
államhoz. A bevándorlók nagy több-
sége az első világháborút követően 
jelent meg az országban és új eleme-
ket hozott magával: például a zsidó 
munkásszervezetek és a radikalizáló-
dás gyakorlatát. Az új jelenségek mi-
att „a francia zsidók” és a bevándorol-
tak összetűzésbe kerültek egymással, 
mert előbbiek az újonnan érkezettek 
viselkedése miatt az antiszemitizmus 
fellángolásától tartottak.

A franciaországi antiszemitizmus 
egyébként már az 1880-as években 
körvonalazódott, de teljes kinyilat-
koztatására 1894-ben került sor a 
Dreyfus-ügyként elhíresült perben. 
Ekkortól a zsidóellenes megnyilvánu-
lások a francia politikai attitűd jel-
lemzői lettek. Pétain maga mérsékelt 
antiszemita, kormánya azonban erő-
sen zsidóellenes volt. A Vichy-kor-
mány már 1940 nyarán és őszén nyíl-
tan zsidóellenes intézkedéseket ho-
zott. Törvénybe iktatták, hogy csak 
az viselhet közhivatalt, akinek apja 
francia származású. Öt nappal 
később felülvizsgálták az 1927 óta 
adományozott francia állam-
polgárságot, így majdnem hatezer 
zsidótól vették el politikai jogait és a 
hadseregből is eltávolították őket.  
1940 augusztusában törvényerőre 
emelték, hogy aki nem francia apától 
született, nem lehet orvos vagy ügy-m lehet orvos vagy ügy-
véd. Októberben már egyértelműen 
antiszemita törvényt fogadtak el, 
amely faji alapon definiálta a zsidó-
kérdést. Ugyanekkor kizárásra 
kerültek a sajtó és a közoktatás állá- a sajtó és a közoktatás állá-
saiból, valamint eltiltották őket a 
magasabb köztisztviselői pozícióktól 
és a tisztikarból is. Döntöttek a 
külföldi zsidók internálásáról, illetve 
rendőri felügyelet alá helyezéséről. 

A megszállt területeken vala-
mennyi, zsidó kézen lévő vállalat 
(nemcsak a tulajdonos nélkül ma-
radtak) élére gondnok-biztosokat 
neveztek ki. Az intézkedésben a 
franciák a hazai tulajdon kifosztá-
sát látták, ezért 1940 decemberétől 
működni kezdett a Service de contrФle 
des administrateurs provisories – SCAP, 
vagyis az Ideiglenes Gondnokságokat 
Ellenőrző Szolgálat. A szervezet meg-
alapításával a francia kormányzat kez-
dettől fogva részese és végrehajtója 
volt az árjásításnak. A Vichy-kor-
mány a rendelkezéseket prevenciós, 
megelőző politikaként állította be, 
amely megvédi a franciákat, hogy a 
németek a déli övezetre is kiterjesz-
szék faji törvényeiket. 

A német megszállók között Theo-
dor Dannecker testesítette meg a 
legbuzgóbban az antiszemita politi-
kát. A francia adminisztrációt telje-
sen bevonták a német rendelkezé-
sek végrehajtásába. A déli övezetből 
végül 130 000 külföldi és 70 000 
francia zsidó került a Drancy-ban 

Reinhard Heydrich birodalmi vezetQ
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lévő gyűjtőtábor érintésével német 
megsemmisítő táborokba. Összesen 
76 000 főt deportáltak Auschwitzba, 
akiknek 40%-át a francia rendőrség 
tartóztatta le. 

A passzív együttérzésből a francia 
lakosság 1942 nyarán mozdult ki, 
amikor megkezdődtek a deportálá-
sok, s megrázó jeleneteknek voltak 
szemtanúi. Csak ekkor kezdtek csele-
kedni s mentőakciókat szervezni. A 
francia holokauszt áldozatainak szá-
ma 77 320 személy; a francia zsidók 
75%-a túlélte a második világhábo-
rút. A kollaboráns Vichy-kormány 
antiszemita politikája elsősorban a 
külföldi zsidók ellen irányult. 

A	tisztogatás
1944-ben a háború valóban visszatért 
Franciaországba. A partraszállás során 
a szövetségesek bombázták az ország-
ban kiépített német állásokat, amely-
nek során 60 000 francia lakos veszí-
tette életét, legtöbben a Csatorna men-
ti városokban: Caen, Lisieux, Saint-
Ló, Falaise és Le Havre. A 
szövetségesek ezen túlmenően támad-
ták Észak-Franciaország és a Párizs 
környéki stratégiailag fontos célokat. 
A normandiai partraszállás ezen kísé-
rőjelenségeit manapság szinte teljesen 
elfeledik.

Egyidejűleg a Résistance 
növelte aktivitását. A meg-
szállás alatt Franciaország le-
gális képviseletének tartotta 
magát, fenntartva a nemze-
ti önrendelkezés igényét. 
Együtt kívánt működni az 
állam területének felszaba-
dításában, még akkor is, ha 
mindez a szövetségesek fő-
parancsnoksága alatt tör-
tént. E cél érdekében a 
Résistance-on belül egy 
asztalnál ültek a kommunisták és a 
konzervatív nacionalisták. Törekvésük 
sikerrel járt: a szövetségesek 1944. októ-
ber 23-án elismerték az ideiglenes de 
Gaulle-kormány legitimitását.

A németek a francia polgári lakos-
ságon álltak bosszút a Résistance né-
metellenes akciói miatt. Számos véres 
akciót hajtottak végre a németbarát 
francia milicisták is. Főleg Délkelet-
Franciaországban zajlott szabályos 
polgárháború saját polgáraik, a zsi-
dók és az ellenállás tagjai ellen.

A nácik és a kollaboránsok bűncse-
lekményeinek megbüntetése kezdet-
től fogva a szabad Franciaország el-
sődleges célja volt. Az úgynevezett 
tisztogatás (épuration) kevés ország-
ban – talán egyedül csak Olaszor-
szágban – öltött olyan erőszakos jel-

leget, mint Fran-
ciaországban: 1944 
őszéig kereken 
10 000 áldozatot 
követelt.

Főleg az első idő-
szakban a fegyver-
rel a kézben elfo-
gott kollaboránso-
kat a Résistance 
harcosai rövid ki-
hallgatás után ki-
végezték. 20 000 
francia nőnek le-
nyírták a haját, 
mert kapcsolatot 
létesített a német 
me g sz á l l ó k k a l . 
1944 augusztusától 
pedig rendes bíró-
ságok ítélték el a 
kollaborációs bűn-
tetteket. Olyan pe-
rekre is sor került, 
amelyekben meg-
vizsgálták a köz-
igazgatási tisztvi-

selők s bizonyos elitek (újságírók, 
filmrendezők, cégvezetők) korábbi 
tevékenységét. A hatóságok több 
mint 300 000 eljárást indítottak, 
125 000 ítéletet hoztak; a vádlottak 
háromnegyedét ítélték bűnösnek, s 
további 1500 halálos ítéletet hajtot-
tak végre. A kivégzettek között volt 
a Vichy-rendszer miniszterelnöke, 
Pierre Laval, s a befolyásos jogász, 
Robert Brasillach, akinek karrierje a 
megszállás idején felfelé ívelt, s szá-
mos ellenállót elítélt.

A tisztogatások az ötvenes évek 
elején amnesztia-rendelettel zárul-
tak. A Vichy-rendszer és következ-
ményeinek vitája azonban ezzel még 
korántsem zárult le. Az 1980-as 
években a perek új sorozata kezdő-
dött: 1987-ben többek között élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélték 
a Dél-Amerikában rejtőzködő Klaus 
Barbie-t. 1998-ban pedig bíróság elé 
állították Maurice Papont, a Vichy-
rendszer egykori funkcionáriusát. 

A franciák felelősségét a deportá-
lásokban és a népirtásban csak 
Jacques Chirac államelnök 1995. 
júliusi nyilatkozata vetette fel, 
ugyan csak a milícia és a csendőr-
ség tagjaira korlátozva. E beisme-
rés alapján a Legfelső Bíróság 2002 
áprilisában arra kötelezte az álla-
mot, hogy fizesse ki a bordeaux-i 
rendőrségen egykor dolgozó Mau-
rice Papon büntetésének felét. A 
pénzt a deportálások áldozatai 
kapták. Ezzel jogilag is elismerték 
a francia állam felelősségét az ál-
lampolgárai elleni háborús bűnök-
ben. Franciaországot még manap-
ság is élénken foglalkoztatja múlt-
jának ezen része, amit a Párizsban 
az elmúlt évben látható kollaborá-
ciós kiállítás látogatóinak száma is 
igazol.

NÉMETH ISTVÁN

A francia ellenállás partizánjai a szövetségesek oldalán harcoltak

A normandiai partraszállás 1944-ben
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTELORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

Nem meglepQ az a kijelentés, miszerint a gyógyító ismeretek fejlQdése 
szorosan összefügg más tudományágak, valamint a technika fejlQ-
désével. Az orvoslásban minden idQben megfelelQ m_szerezett-

ségre volt szükség ahhoz, hogy e tudomány fel tudja venni a harcot a kü-
lönbözQ betegségekkel. A korai századokban az orvostudorok eszkö-
zeit ügyes kez_ mesteremberek készítették azok megrendelései, 
esetenként tervei alapján. A gyakorlati alkalmazás során a 
kézim_szerek folyamatosan tökéletesedtek. 

A leggazdagabb eszköztárral a sebészek rendelkeztek, különösen abban az 
idQben, amikor a szemészet és a szülészet még nem vált ki a sebészet körébQl. 
A XIX. század elején, amikor elkezdQdött az orvosi szakágak kialakulása, az 
eszközkészletek is alkalmazkodtak a kor és a szakma igényeihez. A m_szerké-
szítQ iparosokat fokozatosan felváltották a több embert foglalkoztató üzemek, 
amelyek nagy mennyiségben és kiváló minQségben gyártották a gyógyítás esz-
közeit.  A formák a XIX. század elsQ évtizedeire egyszer_södtek, elsQsorban a 
kereslet növekedésének és az üzemi gyártásnak köszönhetQen. Az eszközök 
anyagának változása viszont csak késQbb, a század végén valósult meg, amikor 
az aszepszis és az antiszepszis elmélete ismertté és elfogadottá vált. A fából, 
csontból, szaruból készült nyeleket és kiegészítQket már mellQzték a 
gyártók, ugyanis azok nem viselték jól a magas hQvel történQ fertQt-
lenítést és a vegyszeres kezelést. 

Hazánkban a XIX. század dere-
kára tehetQ az orvosi m_szer-
gyártás kialakulása. Korábban a 
kereskedQk Ausztria, Németor-
szág vagy Franciaország nevesebb 
m_szergyártóitól beszerzett cikkeket 
forgalmaztak. A hazai felkészültebb, 
ügyesebb m_szerészek rendszerint kül-
földi mintára készítettek orvosi eszközöket, 
de nagyobb mennyiségben történQ eszköz-
gyártásról ebben az idQben még nem beszél-
hetünk. A korábban csak egy-egy eszköz elké-
szítését vállaló kisiparosok fokozatosan fejlesz-
tették eszköz- és m_szergyártó teljesítményüket, 
így a század második felében már hazánkban is folyt 
orvosi eszköz- és m_szergyártás. Ennek köszönhetQ-
en a század végéig több olyan magyar vállalkozás is lét-
rejött, amelyeknek már sorozatgyártásra is volt lehetQsé-
gük. Az itthon, kezdetben csak kis mennyiségben elQállított 
eszközök, minQségben és küllemben felvették a versenyt a neves külföldi gyár-
tókkal, azonban a költség – így a termék ára is – jóval magasabb volt a külföldrQl 
behozott árunál.  Ennek elsQsorban az volt az oka, hogy kevés volt az ilyen jelle-
g_ szakmunkára kiképzett m_szerész. A m_helyek külföldi szakembereket fog-
lalkoztattak, akik munkájukért magasabb bért követeltek, mint a hazaiak. A gyár-
táshoz szükséges nyersanyagot is külföldrQl, fQleg Angliából szállították, ami 
szintén növelte a költségeket.   

Az elsQ hazai sebészeszköz- és kötszerkészítQ üzemet Dreher Ignác alapítot-
ta 1845-ben, 12 alkalmazottal. Mintegy 250 féle, a humán- és az állatgyógyítás-
ban használatos m_szert gyártottak, a termékeket pedig az Orvosi Hetilap ha-
sábjain népszer_sítették. Egy másik olyan vállalkozás, amely nagyobb mennyi-

ség_ eszköz gyártására volt képes, az 1848-1849. évi forradalom és szabad-
ságharc idején Nagyváradon m_ködött. Tevékenysége tulajdonképpen a 
forradalom idQszakára korlátozódott, és hadorvosi felszerelések, zsebtárak elQ-
állításával foglalkozott. 

A második jelentQs magyar orvosi m_szergyárat 1856-ban Fischer Péter és 
Társa alapította. Ez a cég korszer_ technológiával – „villámos erQre való be-

rendezésekkel” – készítette az addigi idQk legszélesebb orvo-
si eszköz- és készülékválasztékát. Külföldi minták alap-

ján, m_tQszobában használatos  berendezése-
ket is gyártottak, valamint ortopédiai segédesz-
közök, „testegyenítQ gépek” elQállításával és 
forgalmazásával is foglalkoztak. Kiváló minQ-

ség_ termékeivel a vállalat elnyerte a Csá-
szári és Királyi Udvari Szállítók megtisztelQ 

címet, számos éremmel és oklevéllel ismer-
ték el munkájukat.

Garay Samu és Társa 1877-ben alapították 
m_szerkészítQ üzemüket Budapesten. 
Számos eszközújítás és -módosítás meg-

valósítása f_zQdik a nevükhöz. A gazdasá-
gosabb elQállítás érdekében új alapanyaggal 
kísérleteztek: a szikék kivételével több eszközt 
gyártottak alumíniumból, amelyeket aztán nik-
kelbevonattal fedtek. A Keleti J. 1878-ban ala-
pított, húsz munkást foglalkoztató cége kezdet-
ben leginkább csak sérvkötQk készítésével fog-

lalkozott, késQbb kezdte el a m_szerek, a betegápolási cikkek és ortopédiai esz-
közök gyártását. A Weszely István és Társa m_szerkészítQ vállalkozást 
1893-ban hozták létre. Olyan jó minQség_, tetszetQs kivitel_ eszközöket és kór-
házi berendezéseket állítottak elQ, hogy méltán vetélkedtek más, jóval nagyobb 
múltra visszatekintQ gyártókkal. Az 1896. évi ezredévi kiállításon mindössze 
négy orvos-sebészi m_szerkészítQ vállalat mutatta be termékeit: Fischer Péter 
és Társa, Garay Samu és Társa, Weszely István és Társa, valamint a Keleti J. 
cég. Ezek a hazai gyártók már olyan tökéletes és – nem utolsósorban – jutányos 
áron értékesíthetQ eszközöket gyártottak, hogy joggal reménykedhetett a kora-
beli sajtó a külföldi gyártók hazai piacról történQ kiszorításában.

KÓTYUK ERZSÉBET 

GYÓGYÍTÓ KÉSZLETEK

Szemészeti eszköztár 

a bécsi Thuerrigl m_helybQl,1870-es évek 
(KÉPEK: BLAHÁK ESZTER, SEMMELWEIS 

ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)

Sebészeti zsebtár, 
XIX.  század vége, 

Ausztria
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Egy lepkefaj felfedezése

Fölfedeztem mesés, vad hegyvidék,
kövek, levendulák és fűcsomók
között; a puszta földön üldögélt
hol hegyi széltől szódás a homok.

Jellegzetes színe és rajzai
mutatták tudományra új: a szárny
formája, kékje, tarka rojtjai
a holdfényű halványszürke fonák.

Csipeszhegyem boncolja potrohát;
szövet nemét többé nem rejthe ti
drága porszem a tárgylemez fokán
csöppnyi gödrében üveg fényezi.

Kibontva most a csavarszerkezet
két kampó borostyánszín párosa,
tollasütő formájú pikkelyek
ametisztben a mikroszkópia.

Fölfedeztem, megneveztem;
neve száraz taxonómus latin; vagyok
tehát névadó s leíró, nekem
hírnév sohase kell ennél nagyobb.

Kifeszítve a tűn (már szendereg),
nem éri rokon, idők vasfoga,
típuspéldányokat rejtő helyen
túlél mindent porból lett önmaga.

Ikon, trón, zarándok csókolta kő,
vers, amin nem fog ezer év halál
halhatatlansága nem mérhető
hozzád kis lepke, piros cédulás.

(FORDÍTOTTA: BÁLINT ZSOLT)

Mesék	a	modern	fi	zikáról

A régi mondás szerint a gyerek ak-
kor tanul, ha kérdez. De ha a tudo-
mányt nézzük, sok esetben már kér-
dezni sem könnyű, nem is beszélve 
arról, hogy a kapott válaszok sem 
mindig egyszerűek. Nincs tehát 
könnyű helyzetben az, aki a modern 
fizikát szeretné népszerűsíteni a fia-
talok körében. Diederik Jekel holland 
fizikus, tudományos újságíró a gim-
nazistákat célozta meg könyvével, 
de a laikus érdeklődő felnőttek is él-
vezettel forgathatják. 

Annak idején Simon Mitton angol 
csillagász ajánlotta Stephen Hawking 
figyelmébe a képletek korlátozott 
használatának előnyeit, s ezt az intel-
met Jekel is megfogadta, talán a be-
vezetőben akad egyetlen képlet, igaz, 
arra is csak hivatkozik: „Fizikaóra. 
Csönd van az osztályban, a tanulók egy 
feladatlapon dolgoznak. Majd unottan a 
magasba emelkedik egy kéz: – Tanár úr, 
én nem értem a 13c-t. A tanár, nem ke-
vésbé unottan, elárulhatja a megoldáshoz 
szükséges képletet. Én nem ezt teszem. A 
13c mögött ugyanis ott rejtőzik az egész 
világegyetem. Egy komplett történet, hó-

val, részecskékkel, szivárvánnyal és idő-
utazással. Minden mindennel összefügg. 
Más diákok más kérdései is. Húsz perc 
múlva, amikor kicsöngetnek, a diák már 
nemcsak a 13c kérdést tudja önállóan 
megválaszolni, hanem azt is tudja, miért 
az a helyes válasz. A fizika, a tudomány 
sosem csak száraz adathalmaz, hanem 
valódi történet. Hosszú évszázadok alatt 
a tudósok rájöttek, hogy számos természe-
ti jelenség összetartozik, mert mindegyik 
mögött ugyanaz a néhány alapelv áll. 
Ezeket az elveket pedig úgy ismerték fel, 
hogy látszatra egyszerű kérdéseket tettek 
fel maguknak.”

Jekel valóban egyetlen ma-
tematikai formulát sem al-
kalmaz, amivel valószínűleg 
növeli a potenciális olvasók 
számát. Viszont még vázla-
tos rajzok sincsenek benne, 
nemhogy színes, látványos 
fényképek, amelyek lenyű-
göznék azt, aki először la-
poz bele. Csak szöveg van 
benne, amit bizony olvasni 
kell! Ilyen szempontból te-
hát nem trendi a könyv, 
mégis érdemes energiát fek-
tetni bele.

A szerző ugyanis laza, szó-
rakoztató, stílusban ír. Hét-
köznapi megfigyelésekből 
indul ki, ezekre keres ma-
gyarázatot és menet közben, 
szórakoztató történetek, po-
énok közepette ismerteti 
meg olvasóját a tudomány 
történetének fontosabb állo-
másaival, a modern fizika 
legizgalmasabb kutatásai-
val. Nem hagyhatott ki 
olyan témákat, mint az idő-

utazás, a fekete lyuk, az ősrobbanás, 
és nem maradhatott ki a Higgs-
bozon sem. Néha betéved ugyan a 
sűrűbe és mesél kvantummechani-
káról, káoszelméletről, sőt vákuum-
fluktuációról is, de az esetek nagy 
többségében közérthető és olvasmá-
nyos marad. S ha sikerül az a bizo-
nyos figyelemfelkeltés, akkor a kö-
vetkező kötetben akár jöhetnek a 
képletek is… (Szabotázs a hátizsák-
ban és más mesék fizikából, Typotex 
Kiadó, Budapest 2015. 236 oldal, 2900 
forint)

TRUPKA ZOLTÁN
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A 
lepkész Vladimir Nabokov (1899–1977) Egy lepkefaj felfedezése cím_ verse 
költQi módon fejezi ki a taxonómus, az élQvilág sokféleségének leírásával fog-
lalkozó kutató munkáját, amely a költQ szerint – aki egyben nagyszer_ 

entomológus is volt – a vizsgálat tárgyát és magát a kutatót is az örökkévalóságba emeli.
A kutatott témáját, csoportját jól ismerQ taxonómus már az élQhelyen felismeri a tu-

dományra új fajt.  Fejében az adatok sokféleségét úgy képes használni, hogy azok a 
pillanat tört része alatt, az éppen aktuális információ szerint újrarendezQdhetnek és 
újabb egységekbe állhatnak. Tehát egy múzeumi példányhoz nemcsak a példány jel-
legzetességei, hanem az általa képviselt lepkefajnak az életét meghatározó körülmé-
nyek is megjelennek. A sovány talajú hegyi rét, a f_csomók, virágzó törpecserjék, az 
erQdszegélyben futó d_lQút, amelynek nedves talaján a kora nyári hQségben ezrével 
szívogatnak a kék szín_ hím boglárkák – mind-mind ott található a taxonómus élQ 
adatbázisában. Mellette persze ott van a teljes fajlista, a fajokra jellemzQ szín és raj-
zolat, amelyet képes szelektíven és teljesen felhasználó-barát módon alkalmazni: az 
adatbázisból csak arra koncentrál, ami éppen a meglátogatott élQhelyhez kapcsoló-
dik. Így már a terepen képes megfogalmazni azt a rövid, táviratszer_ diagnózist, 
amellyel jellemezheti a különös teremtményt – mivel rögtön felismeri, hogy az a tudo-
mány számára még ismeretlen.

Nabokov a lángszinérfélék (Lycaenidae) lepkecsalád egyik tribuszának, a 
boglárka-rokonúaknak (Polyommatini) volt a specialistája. Már gye-

rekkorában, amikor a Szentpétervár környéki családi dácsa 
kertjében _zte a lepkéket, felfi gyelt rájuk. Ez a megkülön-

böztetett érdeklQdés a boglárkák iránt késQbb is 

megmaradt – a lepkészés Nabokov egész életét 
végigkísérte. Olyannyira, hogy irodalmi munkássá-
gát tulajdonképpen a lepkék nélkül igazán nem is lehet megér-
teni. Amikor kényszer_ségbQl el kellett hagynia Európát, és Amerikába emigrált zsi-
dó származású feleségével, a Harvard egyetem zoológiai intézetében kapott prepa-
rátori állást. Ez az állás mentette meg attól, hogy az áttelepülést követQ években 
nélkülöznie kelljen, ahogy ezzel a kitelepülQk közül akkoriban sokan szembesültek, 
gondoljunk csak a mi Bartók Bélánkra. 

A betöltött állással Nabokov lényegében a lepkék kurátora lett. A gy_jteményt lelki-
ismeretesen gondozta, az anyagot rendezte, a példányokat nagy alapossággal tanul-
mányozta múzeumi munkaszobájában. Mikroszkóp alá helyezve analizálta a fonák 

bonyolult rajzolatát, elemezte a pikkelyek alakját. Az anatómiai bélyegeket pedig a 
mikroszkóp csöve alá helyezett tárgylemezen történt boncolás után megvizsgálta és 
szakszer_en lerajzolta. A kálilúgban felfQzött potroh lemezeit elvágva, csipesszel és 
preparálót_vel bontotta ki a szövetek közül az ivarszerveket, amely a lepkészhagyo-

mány szerint a legfontosabb faji bélyegeket rejtheti. 
A rábízott gy_jteményt a lehetQségeihez mérten gyarapította. Har-

vardi évei alatt fi gyelt fel egyik kirándulása során arra az új taxonra, 
amelyet Lycaeides melissa samuelis néven írt le a tudomány számá-
ra. A Pseudothecla génuszt 1945-ben állította fel, ám az foglalt név-
nek bizonyult, ezért 1960-ban átnevezték Nabokovia-ra. Nabokov a 
génuszba csak egyetlen fajt helyezett, jelenleg három az ide sorolha-
tó fajok száma. Egyik közülük az itt bemutatott perui Cuzco környéké-
rQl származik. Két példánya ismert: a holotípus a límai, az áprilisi hó-

nap m_tárgyának megválasztott paratípus pedig a budapesti Magyar 
Természettudományi Múzeumban található. 

A perui Andokban felfedezett Lolita-boglárka (Madeleinea lolita Bálint, 
1993) egyik példányát szintén a Magyar Természettudományi Múzeum 

Qrzi. A faj Nabokov hírhedt regényalakjáról, Dolores Haze-rQl, alias Lolitáról kapta ne-
vét. A neotrópikus régióban elQforduló boglárkák közül sok névadását Nabokov re-
gényhQsei ihlették – mintegy tiszteletként annak jeléül, hogy a híres író volt az elsQ, aki 
egyik tanulmányában megalapozta Dél-Amerika boglárka-rokonú lepkéinek rend-
szertanát. 

Nabokov entomológiai munkássága valóban idQtálló, eredményeit a legmodernebb 
módszereket alkalmazó kutatások is igazolták. Notes on Neotropical Plebejinae cím_ 
tanulmányában úttörQ módon tárgyalta, hogy az amerikai kontinens boglárkafaunájá-
nak eredete az Óvilághoz köthetQ, ahonnan több hullámban érkeztek e „bevándorlók”, 
elsQsorban a Bering-szoroson keresztül. Ezt a munkáját sokáig támadták, de a leg-
újabb, molekuláris adatokra támaszkodó kutatások teljes mértékben igazolták. Fajle-
írásai és génuszai is többnyire elfogadottak. Ezért valószín_, hogy amíg csak az em-
beriség lepkékkel foglalkozik, bizonyos munkáit mindig is idézni fogják Nabokovnak, 
és az általa leírt taxonok is szerepelni fognak a katalógusokban. Emberi mértékkel 
mérve ez már egyfajta halhatatlanság.

BÁLINT ZSOLT

NABOKOV LEPKÉJE

A Nabokovia cuzquenha Bálint 

& Lamas, 1996 paratípus példánya 

felülnézetben

A Lolita-boglárka fonáka 

(KATONA GERGELY FELVÉTELEI)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

1

Kakukktojások tárlatának nevezhetnénk, mert 
mindegyik kép már benne volt valamelyik idei ki-
állításhoz összeállított keretben, végül azonban 
túlságosan elütött a többitől, és ki kellett hagyni. 
Ami semmiféle értékítéletet nem jelentett, csu-
pán az egymás mellé helyezett képek tartalmi/vi-
zuális mondandója gyakran kapcsolatba lép, s ér-
zelmi/értelmi rezonancia keletkezik. Amikor ez a 
lelki jelenség fellép, egy másként hangolódott 
elem disszonanciája rendszerint árt a többinek is, 
neki is. Amint kiemeljük a kölcsönhatások teré-
ből, azonnal az lesz, ami; sem több, sem keve-
sebb. Ez tehát inkább: egyedi észrevételek tárlata. 

H. J.

1. Tardos Zoltán (Budapest, tz.tyh@t-online.

hu) – Vajon merre...?  A Mecsekben túráztunk, 

nem túl szép idQben: sár volt, néha esett. 
Ez a kép sem túl látványos, de a völgyben 
nagy vargabet_ket leíró patak kérdQjele 

megtetszett.

2. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.
bokor@gmail.com) – Az elsQ csepp idei 
nektár – A Szársomlyónak különleges a 

klímája, néhány fokkal melegebb van a déli 
oldalában, ahol azok a jóféle villányi borok is 

teremnek.
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3. Miksz Éva  
(agnesevamiksz@gmail.com) 
– Ha elmúlik a karácsony… – 

Az akkori nagy bevásárlásból 
megmaradt egy fej káposzta.  

Várt több mint egy hónapig, aztán 
fogta magát és kivirágzott.  

Kis díszítésként vizet 
permeteztem rá. 

4. Morber József (Martonvásár) – 
Halágyrajáró – BeküldQ Kizmus 

Lajos (kizmus.lajos@gmail.com): 
A felvételeket nem én készítettem, 
hanem egyik barátom, és nem is 

mostanában, mert bizony  

2005 februárjában került 
lencsevégre ez a tüneményes kis 
jószág a martonvásári Brunszvik-

kastély parkjában lévQ tóban.  
A tó vizét Qsszel rendre leeresztik, 

de a halágyban víz is marad  
1–1,5 m-es mélységgel, és itt 
telelnek a tóban rekedt halak.  

Ezt fedezte fel egy vidra, amely 

vélhetQen a Szent László-víz (patak) 
lakója lehetett. Barátomnak,  

aki a park kertésze, nem kellett 

mást tennie, mint a tó jegén levQ 
lék mellé leülni egy székre,  

s élesre töltött kamerával várni.  
A vidra meg jött…

3

4
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LogIQs

www.mensa.hu

1.	fejtörW – Tóth Tamás feladványa

Melyik bet_ illik a kérdQjel helyére?

2.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

A feladat a francia kártya alsó sorba kerülQ szimbólumainak 
meghatározása. A megadott sorok esetében a pipa azt mutat-
ja, hogy hány szimbólum van a megfelelQ helyen, az X pedig az 
adott sorban elQforduló, de rossz helyen lévQ szimbólumokat 

mutatja.

3.	fejtörW – Péter-Szabó Andrea feladványa

Mennyi lehet az utolsó sor értéke?

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	
általános	 feladatmegoldó	 képességét	
teszik	próbára.	A	kérdések	tetszWleges	
sorrendben	oldhatók	meg,	nem	épülnek	
egymásra,	mindegyik	más	és	más	kész-
ség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	
alkalmas.	A	megoldásokat	jövW	heti	szá-
munkban	közöljük.	Jó	töprengést,	brili-
áns	 ötleteket,	 eredményes	 gondolko-

dást	kívánunk!



A perfekcionizmus csapdája

A perfekcionistákra, vagyis az el-
szántan tökéletességre törekvő embe-
rekre az jellemző, hogy rendkívül 
magas követelményeket állítanak 
maguk elé, és nem elégszenek meg az 
elérhető legjobbtól akár csak egy ki-
csit is elmaradó teljesítménnyel. Az 
általuk támasztott követelmények ál-
talában magasabbak, mint amilyenre 
egy-egy helyzetben szükség van, ám 
a perfekcionisták hajlandók többlet-
energiát belefektetni abba, hogy elke-
rüljék a hibázást.

Mindebből azt gondolhatnánk, 
hogy a tökéletességre törekvés min-
dig kimagasló eredményeket hoz. Ez 
azonban különös módon nincsen így, 
mégpedig jórészt a perfekcionizmus 
árnyoldala, a fekete-fehér gondolko-
dás miatt. A perfekcionisták szemé-
ben ha valami nem sikerül tökéletesen, akkor az kudarc, 
a dolgok vagy jók vagy rosszak – mintha a két véglet 
között nem is léteznének fokozatok. Ez pedig eléggé 
célszerűtlen szemléletmód…

Xin He, a University of Central Florida munkatársa arra 
volt kíváncsi, hogy a perfekcionizmus hogyan függ össze 
a fogyasztói döntések színvonalával. Egy kísérletében, 
melyről a Journal of Consumer Psychology című folyóirat-
ban számolt be, 207 egyetemistát arra kért, több lehetőség 
közül válasszák ki, melyik albérlet volna a legelőnyösebb 
számukra. A résztvevőket három csoportba osztották 
aszerint, hogy kinek mennyire nehéz választási helyzettel 
kellett szembenéznie. A könnyű választási helyzetben a 
diákok három lakás közül választhattak úgy, hogy min-
den lakást három tulajdonság szerint jellemeztek. A köze-
pesen nehéz döntési helyzetben hat lakás hatféle tulajdon-
ságáról volt szó, a nagyon nehéz döntési helyzetben pedig 
12 lakást mutattak be kilenc szempont szerint. A szem-
pontok között szerepelt például az alapterület, az egye-
temtől való távolság, a zajszint és a bútorzat minősége. A 
diákoknak a lakás minden jellemzőjéről meg kellett álla-
pítaniuk, hogy az számukra mennyire fontos. Ezek után 
a kutatók számítógépes programmal – annak ismereté-
ben, hogy egy-egy szempont mennyire fontos egy sze-
mély számára, és tudva, hogy az adott lakások milyen 
szinten állnak a különféle szempontok szerint – ki tudták 
kalkulálni, hogy a lakások mennyire felelnek meg egy-

egy válaszadó igényeinek, kiválasztásuk mennyire áll kö-
zel az ideális fogyasztói döntéshez. Az albérletek rangsorát 
azonban 12 lakás és 9 szempont esetén fejben nagyon ne-
héz felállítani! Xin He felmérte, hogy a válaszadókra 
mennyire jellemző a perfekcionizmus, és megnézte, me-
lyik albérletet választották, mennyire jó fogyasztói dön-
tést hoztak. Az egyszerű helyzetben (a 3 lakás közüli vá-
lasztáskor) nem volt különbség a válaszadók között. A kö-
zepes nehézségi szintnél jelentkezett a perfekcionisták elő-
nye: többletenergiát fektettek be a mérlegelésbe, és ennek 
köszönhetően az ideálishoz sokkal közelebb álló döntést 
hoztak, mint azok, akikre nem volt annyira jellemző a tö-
kéletességre törekvés. Ám a 12 lakásos helyzetben érdekes 
jelenség volt tapasztalható: a perfekcionisták döntéseinek 
minősége visszaesett, és jóval elmaradt a többi diák telje-
sítménye mögött. Xin He szerint az történt, hogy a 
perfekcionisták, amikor látták, hogy olyan nehéz feladat-
ról van szó, amelyben a tökéletességet szinte lehetetlen el-
érni, egyszerűen lemondtak az egészről. Ha nem lehet tö-
kéletesen teljesíteni, akkor már teljesen mindegy, úgyis 
kudarc az egész – gondolhatták. A nem perfekcionisták 
viszont, akiknek a számára nemcsak két véglet létezik, 
nem adták fel, és ha nem is találták meg az ideális megol-
dást, egy viszonylag jó választás mellett kötöttek ki. A 
perfekcionizmus tehát könnyen visszaüthet – az életben 
nem a tökéletességre törekvés a tökéletes hozzáállás.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Isten tervez... (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Váratlan változások  
a Ceres fényes foltjainál

A z ESO chilei La Silla Obszervatóri-Obszervatóri-zervatóri-
umának HARPS-spektrográfjával 

végzett megfigyelések váratlan válto-
zásokat tártak fel a Ceres fényes folt-
jainál: a törpebolygó tengely körüli 
forgásából adódó, és előre pontosan 
kiszámítható fényességváltozások 
mellett nappali kifényesedést, illet-
ve éjszakáról éjzsakára bekövetkező 
véletlenszerű változásokat tapasz-
taltak. Ez azt sugallja, hogy a fé- Ez azt sugallja, hogy a fé-Ez azt sugallja, hogy a fé-
nyes foltokban lévő illékony anyag 
a napfény hatására erősebben páro-
log, de emellet még valamilyen „bel-
ső” hatás is fellép, amely az éjszakai 
változásokat kiváltja. Felfedezésükről 
a kutatók a Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society szakfolyó-
iratban számoltak be.

A Ceres a Mars és a Jupiter közti 
kisbolygóövezet legnagyobb égitestje 
és egyedüli törpebolygója. Felszínét a 
NASA több mint egy éve körülötte 
keringő Dawn-szondája immár igen 
nagy részletességgel feltérképezte. 
A legnagyobb meglepetést a felszí-
nén látható fénylő foltok okozták, 
amelyek közül a legragyogóbbak az 
Occator-kráterben találhatók. Ez azt 
sugallja, hogy a törpebolygó jóval ak-

egészségesekre jellemző 
bélflórától. A kutatók 
korábban ezeket a kü-
lönbségeket az autiz-
mus spektrumzavarban, 
különböző gyulladásos 
bélbetegségekben és a 
II. típusú cukorbeteg-
ségben szenvedők ese-
tében is azonosították.

A cukorbetegség korai 
felismerése felé

A z Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Matematikai Intézet 

PIT Bioinformatikai Csoportja 
olyan új eljárást dolgozott ki, amely-
lyel rövid DNS-szakaszok előfor-
dulási gyakoriságából arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a minta egészsé-
ges vagy II. típusú cukorbeteg 
alanytól származik-e. A Genomics 
folyóiratban megjelent publikációt 
Szalkai Balázs PhD-hallgató és 
Grolmusz Vince egyetemi tanár 
jegyzi.

Mióta a baktériumok azonosításá-
hoz a kutatók főként a bakteriális 
örökítő anyag, a DNS leírását, és 
nem a baktériumok táptalajon való 
tenyésztését használják, kiderült, 
hogy több betegségben az emberi 
bélflóra jelentősen különbözik az 

tívabb világ, mint a szomszédságában 
keringő aszteroidák.

Mint azt a mostani kutatást vezető 
Paolo Molaro, a Trieszti Csillagászati 
Obszervetórium csillagásza elmond-
ta, „amikor a Dawn felvételein először 
megláttam feltűnni a rejtélyes fénylő 
foltokat, azonnal a Földről is észlelhető 

hatásokra gondoltam. A Ceres tengely 
körüli forgása miatt ugyanis ezek a fol-
tok hol közelednek a Földhöz, hol távo-
lodnak tőle, a spektrumban emiatt bekö-
vetkező Doppler-eltolódás pedig kellően 
érzékeny műszerrel kimutatható.”

A Ceres 9 óránként fordul meg a 
tengelye körül, a számítások sze-

A Ceres legragyogóbb fényes foltjai az Occator-kráterben a NASA Dawn szondájának felvételén 

(KÉP: NASA/JPL-CALTECH/UCLA/MPS/DLR/IDA)
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A bélbaktériumok fajok, illetve ma-
gasabb rendszertani egységek szerinti 
leírása bonyolult eljárás – az ELTE 
kutatóinak eljárásával azonban az 
egészen rövid DNS-szakaszok elő-
fordulási gyakoriságának mérésével 
következtetni lehet arra, hogy a min-
ta egészséges vagy II. típusú cukorbe-
teg alanytól származik-e. 

A közleményben példaként em-
lített kilenc nukleotidhosszúságú 
TGTGGTGTA-sorozat statisztikai-
lag szignifikánsan gyakrabban for-
dul elő az egészséges bélflórát alkotó 
baktériumok DNS-ében, mint a II. 
típusú cukorbetegektől származó 
mintákban. A felfedezés a későb-
biekben alkalmas lehet olyan új, 
egyszerű diagnosztikai eljárások ki-
fejlesztésére, amelyek megjósolják, 
hogy kiknél várható a cukorbeteg-
ség kifejlődése.

(Forrás: elte.hu)

Szennycsapda fekete 
titán-dioxiddal

Módosították a titán-dioxidot a 
Univeristy of Alicante kutatói. 

Az eredeti fehér színt feketére cse-
rélték, így a vegyület hatékonysága 
megnőtt, és jobban felhasználható 
környezetvédelmi célokra.

Elena Serrano, az University of 
Alicante kutatója a titán-dioxid 
színét fehérről feketére módosítot-
ta, így hatékony sterilizáló anyagot 
hozott létre, melynek segítségével a 
levegőből és vízből eltávolíthatók az 
organikus szennyeződések.

A titán-dioxid felhasználása sokré-
tű, előállítása olcsó és nem mérgező. 
Festékként fehér vagy gyöngyházfé-
nyű színt ad a kozmetikumoknak, 
festékeknek, a papírnak. Használják 
naptejekben, erős UV-sugárzást el-
nyelő tulajdonsága miatt. Ételszí-
nezékként (E171) is közkeletű, élel-
miszerhez, fogkrémhez, 
gyógyszerekhez. Magyar 
gyógyszerkönyvi elneve-
zése: titanii dioxidum.

Kitűnő fotokatalizátor: 
ibolyántúli fény (UV) 
alatt lép reakcióba és 
válik sterilizáló anyag-
gá. A napsugárzás ösz-
szetevői közül azonban 
csak 5%-nyit tesz ki az 
UV-sugárzás, így ebben 
a szerepben a fehér titán-
dioxid viszonylag kevéssé 
hatékony. A szóban forgó 
tanulmányban a kutatók 
a titán-dioxid előállítá-
sakor a „fekete titán-di-
oxid” eléréséhez egy olyan gyakori 
vegyületet adtak hozzá, melyet álta-
lánosan használnak hajfestékekhez. 

Mivel a fekete szín a napsugár-
zásnak szélesebb spektrumát ké-
pes elnyelni, a fekete titán-dioxid 
fotokatalitikus aktivitása hatéko-
nyabb, mind az UV, mind a látha-
tó fény spektrumában. Ez a tulaj-
donsága lehetővé teszi, hogy akár 
szennyvízkezelő üzemekben, akár 
medencék tisztításához alkalmaz-
zák. Kizárólag napenergia haszná-
latával képes lebontani az organikus 
szennyeződéseket és megtisztítani a 
vizet. Alkalmazható utakhoz, épü-
lethomlokzatokhoz, teraszokhoz 
is. Ebben az esetben a „fekete por” 
eltávolítja a nitrogén-monoxidot 
a légkörből, jobb levegőminőséget 
eredményezve.

Habár léteznek már hasonló tech-
nológiák, ezek óriási hátránya, 
hogy „általában szükséges hozzájuk 
valamilyen nemesfém, például arany 
vagy nagyon bonyolult kémiai folya-
matok eredményei, így drágák. A mi 
fekete titán-dioxidunk hatékonyabb 
és gyártása gazdaságosabb, csupán 
víz, alkohol és a meg felelő hőmér-
séklet szükséges hozzá” – mondta  
Serrano.

A University of Alicante „funk-
cionális titán-dioxidok in situ 
szintézisének eljárása és felhaszná-
lásuk” néven szabadalmaztatta az 
egyszerű és költséghatékony új el-
járást. Serrano munkatársa a kuta-
tásban Javier García volt, az egye-
tem Molekuláris Nanotechnológi-
ai Laboratóriumának vezetője.

(AlphaGalileo)

rint az ebből adódó közeledési és 
távolodássi sebességek óránként 20 
kilométer körüliek. Ám ez elegendő 
ahhoz, hogy e változásokat kimutas-
sák az olyan, exobolygók felkutatá-
sára szánt csúcstechnológiás eszkö-
zök, amelyek az exobolygók által a 
csillag mozgásában okozott radiális 
sebességváltozás megfigyelésén ala-
pulnak. Ilyen a La Silla Obszerva-
tórium 3,6 méteres tükréhez csatla-
kozó HARPS-spektrográf, amellyel 
2015 júliusában és augusztusában két 
éjszakán át megfigyelték a Ceres 
fényváltozásait. Ezek részben visz-
szaigazolták az előzetes számítások 
alapján a tengely körüli forgásból 
várt változásokat, de egyéb kisebb 
eltéréseket is mutattak.

A napközbeni növekedésre az illé-
kony anyagok napfény miatt meg-
növekvő párolgása ésszerű magyará-
zatot ad, ám az éjszakáról éjszakára 
bekövetkező véletlenszerű ingado-
zásokra egyelőre nincs pontos ma-
gyarázat. Úgy tűnik, a felszín alatt, 
a törpebolygó belsejében is lehetnek 
olyan aktív folyamatok, amelyek a 
fényes foltok változásait befolyásol-
ják. Hasonló belső aktivitás a Jupi-
ter és a Szaturnusz egyes holdjainál 
figyelhető meg, ám ott ezt a közeli 
óriásbolygók árapályerői váltják ki – 
a Ceres esetében ilyen hatás azonban 
nincsen. A kérdés megfejtése ezért 
további vizsgálatokat igényel. 

(ESO)

Elena Serrano, az University of Alicante 

kutatója

A titán-dioxid eredeti fehér színét feketére cserélték, így a 

vegyület jobban felhasználható környezetvédelmi célokra
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Olajban fuldoklik  
a perui Amazonas

Kátrányosan és fényesen hömpölyög 
több folyó is az észak-perui Ama-

zóniában, ahol január 25-e óta három 
olajszennyezés is történt egymás után. 
Az első baleset a Chiriaco folyón kö-
vetkezett be, ahol körülbelül 2000 hor-
dó olaj ömlött ki, végigszennyezve a 
folyót és ezzel veszélyeztetve az őslakos 

awajunok nyolc faluját és további 5000, 
a környéken élő embert. Február 3-án 
újabb ezer hordó szennyezte be ezúttal 
a wampi őslakosok területét, ahol kö-
rülbelül 3500 ember él. Február 19-én 
pedig egy harmadik szennyezésről szá-
moltak be a környezetvédők Pucará 
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térségéből, bár ez utóbbit a területen 
dolgozó, állami kézben lévő Petroperu 
olajvállalat a Twitteren cáfolta. Tény, 
hogy a Petroperu vállalat kivonta ma-
gát a mentésből és a hírek szerint ruhát 
biztosít a helyi lakosoknak, valamint a 
mentésben résztvevőknek. Az őslako-
sok apró ladikjaikon próbálják menteni 
az állataikat és ingóságaikat, miközben 
tetőtől talpig ragadnak az olajtól. Ivó-
vizük nincsen és a rohanó folyókon 

hömpölygő hatalmas olajtócsák 
évekre elszennyezik lakóhelyei-
ket, valamint a természetet is 
megfojtják. A romos és repede-
zett olajvezetékeken rendre ki-
ömlött olaj hatalmas pusztítást 
okoz a térségben.

A meglehetősen gyors egymás-
utánban lezajlott szennyezések 
nem az elsők az észak-perui terü-
leten. 2014-ben két alkalommal 
is olajszennyezésről számoltak 
be nemzetközi megfigyelők és 
újságírók Kukama környékén és 
San Pedrónál, a Maranon folyó 
vidékén. A gyakori szennyezése-

ket az őslakosok is megsokallták: szep-
temberben már hatalmas tüntetéseket 
szerveztek, bár úgy tűnik, hiába. Most 
a fusion.net oldalon közölték, hogy 
visszavágnak az olajtársaságnak, amely 
ósdi, régi, repedezett olajvezetékekkel 
veszélybe sodorta és beszennyezte a 

perui Amazonast. Limai kormányzati 
források szerint az elmúlt öt évben 20 
szennyezést dokumentáltak a vidéken. 

A perui emberjogi csoportok, vala-
mint az ország legnagyobb őslakosokat 
tömörítő szervezete, az AIDESEP kö-
zös tüntetésre készül a Petroperu olaj-
vállalat limai székhelyén. Céljuk, hogy 
a vállalat a már 35 éve is ósdinak szá-
mító olajvezetékekbe ne pumpálhasson 
több olajat.  A facebookon is tiltakozást 
szerveznek és állítják, hogy nem fog-
nak újra szemet hunyni a természetet 
ért mostani tragédiasorozat felett, és 
követelik, hogy a vállalat állítsa le az 
elavult vezetékeken keresztül történő 
olajszállítást. Más szervezetek a perui 
kormányzatot is támadják, amiért az 
energiabiztonságot illetően túlságosan 
is elnéző afelett, hogy az északi terüle-
tek egyszerűen tönkremennek az olaj-
szennyezésekben. 

Mindenesetre, ha a helyi lakosoknak 
romlik az egészségi állapota az olaj-
szennyezés miatt, az 17 millió dollárnál 
is több büntetést jelent a Petroperunak. 
A perui őslakosokat tömörítő egyik 
szervezet, az Iaments Indigenous azon-
ban jelezte, hogy ezek a szennyezé-
sek csak a legutóbbiak, hiszen a perui 
Amazonas területének csaknem két-
harmada van az olajtársaságok kezé-
ben, mivel bérlik a limai kormánytól. 

(www.greenfo.hu) 

FELHÍV
ÁS

A műszaki tudományok legfris-
sebb eredményeinek és kérdés-

felvetéseinek széles körű megismer-
tetésére és népszerűsítésére a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME), a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány 
közös ismeretterjesztő cikkpályáza-
tot hirdet a BME oktatóinak, tudo-
mányos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: 
BME kutató és BME hallgató kategó-
riában hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos ku-

tató vagy egyetemi oktató, aki a 
BME-vel alkalmazottként jogvi-
szonyban áll; 

– minden, a BME teljes idejű alap-
képzésében, mesterképzésében, egy-
séges osztatlan, doktori képzésében 
aktív, nappali tagozatos hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kuta-
tási projektekhez vagy TDK-dolgo-
zatokhoz kapcsolódó ismeretterjesz-

tő írásokat várunk, amelyekben a 
pályázók közérthető módon mutat-
ják be saját kutatásukat, annak cél-
ját, módszerét, eddigi vagy várható 
eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának le-
hetőségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tu-
domány megjelenteti, a díjazot-
tak kutatási tevékenységük további 
eredményes folytatása érdekében 
díjazásban (hallgatók esetében ösz-
töndíjban) részesülnek. 

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  125 000 forint
II. helyezett: 100 000 forint
III.helyezett:   75 000 forint
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 100 000 forint
II.  ösztöndíj   75 000 forint
III. ösztöndíj   50 000 forint
Az írásokat a pályázat meghirdetői által 

felkért, a BME-n oktató tekintélyes kuta-
tókból, valamint az Élet és Tudománnyal 
kapcsolatban álló tudományos újságírók-

ból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja 
magának a jogot a díjak megosztására a 
rendelkezésre álló kereteken belül. 

Mind a díjazásban részesült, mind a 
nem díjazott, de közlésre érdemes írá-
sokat az Élet és Tudomány szerkesztett 
formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja 
megjelentetni. 

A pályázat benyújtása e-mailen le-
hetséges, az eltud@eletestudomany.
hu e-mail címen. Kérjük, tárgyként 
a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT 
cikkpályázat. Az e-mailhez csatol-
va küldje be a kitöltött és az illetékes 
tanszékvezető által aláírt Pályázati 
lapot, amely a BME honlapjáról tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000–
10 000 karakter (szóközök nélkül) 
doc formátumban, 3-4 illusztrációval 
(az utóbbiakat külön fájlban, képfor-
mátumban) ellátva. 

A pályázatok beküldésének határideje 
2016. május 15. 

A pályázók írásbeli értesítést kapnak 
a pályázat eredményéről. A díjátadásra 
2016 júniusában, a BME-n kerül sor.
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22. Macskaféle ragadozó. 23. Szintén nem. 25. ... Hitzfeld; sikeres német 
labdarúgóedzQ. 26. Vasúti szerelvény. 27. Francia színm_vész, rendezQ 
(Jean, 1912–1971). 29. A Kroó Norbert által elnevezett kitüntetés. 31. 
Látta az esetet. 33. Létezik. 34. Érk. ellentéte! 35. Gyönyör. 37. A tantál 
vegyjele. 39. Középen rikító!

A 10-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: GYÖNGYÖSI 
PÁL, PÉKEN KERESZTÉLY, BUGÁT PÁL. Kapronczay Károly: Közép-
Kelet-Európa orvosi múltja cím_ könyvét (Kiadta a Johan Béla Alapítvány) 
nyerte: Fekete Imréné (Orosháza), Feketéné Gardil Anita (Baja), GyRriné 
Póka Csilla (Kunhegyes), Kiss Tibor (Vámosgyörk) és Szabó Istvánné 
(Tamási). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Lexica Kiadó híres tudósainkkal készített interjúköteteinek sorában látott 
napvilágot A tudomány nagykövete cím_ munka, melynek fQszereplQje Kroó 
Norbert akadémikus. A „beszélgetQkönyv” alapján kérjük a fizikus tudomá-
nyos munkásságával kapcsolatos megfejtéseket. A megoldást beküldQk 
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. április 12-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. szá-
munkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
– helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök, konstruk-
tQr, feltaláló nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A tudós „kutatási alanyai”. 10. Régi ajtónállók fegy-
vere. 11. Ahány ..., annyi szokás (közmondás). 12. Élesít. 13. A mangán 
vegyjele. 15. Belügyminisztérium, röv. 16. Ahogy Kroó Norbert nevezi 
a vízszint. 1. fogalmát. 19. Néma vétó! 20. Tabula ...; tiszta lap. 21. Bale-
rina, balettmester, Nádasdi Ferenc növendéke (Éva). 23. Friss sérülés 
nyoma. 24. ... Kröger; Thomas Mann címadó novellahQse. 26. M_ködQ 
vulkán Nápoly közelében. 28. NQstény fácán. 29. Düledék. 30. A Norma 
Rae cím_ film rendezQje (Martin). 32. Dátumrag. 33. ... Amerika; Herendi 
Gábor filmje. 36. A Kuny Domokos Múzeum városa. 38. A kikerülhetetlen 
végzet.

FÜGGQLEGES: 1. Ilyen hangszer is van. 2. Nagyvadat puskavégre kap. 3. 
Bakfark Bálint hangszere. 4. Üzemi bizottság, röv. 5. Világítótest tartozéka. 
6. Becézett Erna. 7. Némán átad! 8. Pecsét helye, röv. 9. Alsó végtag. 14. 
Szomorúság. 17. Láncfonalat erQsít. 18. ...1; német m_holdas tévéadó. 
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A HÓNAP KÉPE
MÁRCIUS

Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@gmail.com) – Sóhaj-
tások – cím` képe 10. számunkban jelent meg a 312. oldalon.

Azóta tudjuk, mi ez, de elsR látásra sok minden eszünkbe jutha-
tott. Népvándorlás kori ezüstlelet. Vagy egy láthatatlan zsonglRr 
pörget csillogó korongokat, s dobálja Rket egymás fölé, artiszti-
kus frizbiként. EljövendR `rbeli lakópark, tán exobolygóra tartó 
expedíció? Ám lehetnek akár egy északi szága jégbe dermedt 
mondatai, mint Rsrovarok lehelete a borostyánban… Hogy netán 
metán, arra aligha gondoltunk. (H. J.)
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Krakkó és Buda a kö-
zépkorban Európa je-
lentős városai közé tar-
toztak, melyeket Nürn-
berggel, Milánóval, 

Rómával kezeltek egyenrangúként.
A Közös úton – Budapest és Krakkó a középkor-

ban című kiállítás a közös történelmi emlékeket és ese-
ményeket mutatja be, valamint olyan személyiségeket, 
akik mindkét település történetében fontos szerepet ját-
szottak. Többek között az Anjou- és a Jagelló-dinasztia 
egyes tagjait, Báthory István lengyel király és erdélyi fe-
jedelmet is – akik nemcsak a két város, hanem a két 
nemzet történelmét is összekapcsolták.

A Budapesti Történeti Múzeumban július 24-ig lát-
ható tárlaton szereplő tárgyak nagy része a városlakók 
hétköznapjaiba ad betekintést, emellett az ünnepi alkal-
mak és a királyi udvar reprezentatív emlékei is megje-
lennek köztük. A nagyszámú régészeti leletanyag mel-
lett igen sok, történeti gyűjteményben fennmaradt mű-
tárgyat láthatunk majd.

Idén 1700 éve, hogy Pan-
nóniában megszületett 
Szent Márton, akit Géza 
fejedelem 996-ban az or-
szág első bencés apátsága, 

a Pannonhalmi Főapátság védőszentjének választott. Az 
évforduló alkalmából 2016 Szent Márton-éve, mely a 
közösségépítés és a kulturális párbeszéd gyújtópontjai 
köré épül. 

Az Osztás 10×10 című 
kortárs fotókiállítás a Pan-
nonhalmi Főapátságon a té-
mához kapcsolódva hazánk 
közösségeit építő, Szent Már-
tonhoz hasonlóan osztó em-
bereket mutat be 10 tízképes 
fotósorozaton keresztül. A 
fotók mellett a pannonhalmi 
bencés diákok a portréala-
nyokkal interjúkat készítet-
tek, amelyek a kiállításra fej-
lesztett, a kiterjesztett való-
ságot (augmented-reality) használó applikáción ke-
resztül jelennek meg a kiállításon.

Mivel az emberek esendők, sebezhetők, egész életüket 
végigkíséri az egymást segítés gesztusa. A fotósorozatok 
közül négy többnyire gyermekeknek és kamaszoknak, 
négy főként felnőtteknek, kettő pedig az időseknek se-
gítő emberek életébe enged bepillantást. 

A november 11-ig nyitva tartó kiállításhoz megjele-
nik egy 145 oldalas, a tárlat összes képét tartalmazó ka-
talógus is.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Érdekes időutazást ígér a 
Hommage á Gödöllő című 
tárlat, amely nemcsak eddig ki 

nem állított alkotásokat mutat meg, hanem kevésbé is-
mert művészeket is reflektorfénybe állít.

A Gödöllői Városi Múzeumban az egykori művészte-
lep és a ritkán emlegetett Gödöllői Művész Egyesület 
tagjai, valamint a nagyközönség számára ismeretlen al-
kotók műveiből készül a válogatás.

A képek segítségével a település mára feledésbe merült arcát 
ismerhetik meg a 
látogatók: rég el-
bontott épülete-
ket, a már csak 
idősek emlékei-
ben élő piacteret, 
a jamboree helyszínét, valamint Blaha Lujza kertjét. A kiállí-
tás egyik érdekessége lesz a „Gödöllői Madonna”, amely 
nemcsak a Mária-kultusznak, hanem a helyi legendárium-
nak is része. A legrégebbi alkotás az 1910-es évekből való, 
míg a legújabb a hatvanas években készült. A régi mellett az 
új idők, a szocialista fejlesztés is teret kap az összeállításban. 

Az interaktív informatikai háttérnek köszönhetően a 
képekről és alkotóikról a korábbinál jóval részletesebb 
információk állnak a látogatók rendelkezésére, akik régi 
történeteket és a város egykori jelentős személyiségeit is 
megismerhetik majd. A kiállítás szeptember 18-ig lá-
togatható.

Bár a kínai lampionok Magyar-
országon sem ismeretlenek, ke-
vesen tudják, hogy ezek a vilá-
gító műalkotások ezernyi szín-

árnyalatban, formában és méretben léteznek. Olyannyira, 
hogy az ázsiai országban a lampionok készítése valóságos 
művészeti ágnak számít, amelyben éppúgy jelen van az évez-
redes tradíció, mint a modern stílusirányzatok.

E látványos műalkotások világával kontinensünkön eddig 
csak elvétve lehetett találkozni, jóllehet az elmúlt években 
néhány holland és belga állatkertben, illetve botanikus kert-
ben rendeztek már kínai lampionfesztivált. Európa szívébe a 
Fővárosi Állat- és Növénykert hozza el először az egyedülál-
ló kínai fényvarázst, amelyet a hazai közönség Sárkányok 
Éjszakái – Kínai fényvarázs az Állatkertben címmel 
május 22-ig tekinthet meg a kert területén.

A látogatók közel ötven, színes fényekben pompázó 
kompozíciót csodálhatnak meg, amelyek között akadnak 
kifejezetten tradicionális témákat felvonultató, illetve 
újabb korokat idéző alkotások is. Természetesen nem hi-
ányzik majd az óriási világító sárkány, illetve az állatfigu-
rákat megjelenítő lampionok sem. A sokféle ámulatba ej-
tő látnivalón keresztül egy hazánkban kevésbé ismert mű-
vészeti ágat s egy kontinensnyi ország több ezer éves kul-
túrájának fontos részét ismerheti meg a nagyközönség.

Két város Már csak emlék

Szent Márton év

Papírsárkányok
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Alföldi	erdWsítés	–	100	éve
Az AlföldrQl rendszerint a délibábos pusztaság, a 
végeláthatatlan horizont, a gémeskút körül lege-
lQ jószágok, esetleg Rózsa Sándor és a korabeli 
betyárvilág jut eszünkbe, az erdQket képzeletünk 
többnyire csak a hegyvidékkel köti össze. Mikor, 
milyen okokból és hogyan kezdQdött meg az Alföld 
erdQsítése? 

Karnyújtásnyira	a	Déli-sarktól
A XX. század eleji antarktiszi felfedezQ, Sir Ernest 
Shackleton az elmúlt években váratlan népszer_-
ségre tett szert: vezetQi képességeivel, kríziske-
zelQ technikáival több menedzsment témájú cikk 
és könyv is foglalkozik, azok jobbára az 1914-17-
es Endurance expedíció hajmeresztQ kalandjaira 
hivatkoznak. 

Hullámvadász	pulzárháló
A pulzárok nagyon pontos óraként használha-
tók: a legpontosabb milliszekundumos pulzárok 
másodpercenként több százszor fordulnak körbe, 
így a pulzálásukon alapuló idQmérés pontossága 
a legjobb földi atomórákéval vetekszik. Segítsé-
gükkel kozmikus globális helyzetmeghatározó 
rendszer építhetQ ki, amellyel a Föld parányi (pél-
dául gravitációs hullámok okozta) elmozdulásai 
is érzékelhetQk.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Fővárosunk halai

A hátlapon
Szülészeti eszköztár

A Semmelweis Orvostörténeti Múze-
um állandó kiállítása számos olyan esz-
köztárat mutat be, amelyek a régmúlt 
idők orvostudorainak gyógyító mun-
káját segítették.  Egy-egy ilyen készlet 
összetétele tükrözi az adott kor orvosi 
ismereteit, tanúskodik a korabeli 
gyógymódokról és eljárásokról. A 
gyártó a doktorokkal egyeztetve állí-
totta össze azok tartalmát, így minden 
olyan eszköz megtalálható benne, ami-
re az orvosnak a beteglátogatás során 
szüksége lehetett. A tároló dobozok 
belső kialakítása során a célszerűséget és 
a jó helykihasználást tartották szem 
előtt. A tálca rekeszei a rajta elhelyezett 
eszközök formáját követték. A kialakí-
tott belső rend segítette az orvos mun-
káját, hiszen azonnal kitűnt, ha vala-
melyik darab hiányzott a készletből.  A 
színes, puha textillel borított belső, va-
lamint az eszközök anyaga utalnak a 
készlet korára.

Az itt bemutatott, a XIX. század ele-
jéről származó szülészeti eszközöket 
mívesen megmunkált, bőrrel bevont, 
sarkain vasverettel ellátott faládában 
helyezték el. Helyet kapott benne szülé-
szeti fogó és -horog, beöntő fecskendő a 
hozzá tartozó végekkel, hüvelylapoc, 
csipeszek, méhgyűrűk, kötöző- vala-
mint elszorító szalagok. Az eszköztár 
fedelének külső vagy belső oldalán 
rendszerint szerepel a gyártó neve és a 
gyártás helye. A híres párizsi és bécsi 
eszközkészítők igényesen kialakított, 
rendkívül értékes készleteiket kataló-
gusokban kínálták vásárlóiknak.

Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
Kép: BLAHÁK ESZTER
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