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A Nimrod expedíció
KARNYÚJTÁSNYIRA A DÉLI-SARKTÓL
Jakab László
Mit nekem te zordon Kárpátoknak
fenyvesekkel vadregényes tája
AZ ALFÖLD ERD SÍTÉSE
AZ 1920-AS ÉVEK ELEJÉN
Hollósi Gábor
Nyelv és élet
HAJPROBLÉMÁK
Gózon Ákos
Interjú Gede Mátyással
TUDOMÁNY, TECHNIKA, M VÉSZET
Ferenc Kata
Nanohertzes gravitációs hullámok
PÓK A PULZÁRHÁLÓBAN
Gajzágó Éva
ÉT-etológia
MACSKAMARASZTALÁS
AUSZTRÁLIÁBAN
Pongrácz Péter
Az év vadvirága 2016-ban
A KÖZÖNSÉGKEDVENC
KOCKÁSLILIOM
Molnár V. Attila
Takács Attila
A sikeres gyeptelepítés receptje?
SHONOS FÜVEK MAGJAI
Szilágyi-Nagy Ildikó

Kedves Olvasónk!
A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.
A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME
hallgató kategóriában hirdetjük meg.
A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll;
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.
A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy
TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét,
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti,
a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.
450



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 01 6/1 5

Digitális változatban: dimag.hu
468

471
472
473

474

477
478
415

Egészség=egész-ség?
MINDENNAPI KENYERÜNK
Papp Tímea, Szekeres Zsóﬁa,
Huornaszki Csaba, Horváth Zsolt
KÖNYVSAROK
LogIQs
Adatok és tények
KORAI ISKOLAELHAGYÓK
Jávorszkyné Nagy Anikó
A tudomány világa
• A LEGEXCENTRIKUSABB EXOBOLYGÓ
G. É.
• A PÓKEMBER NEM TUDNA A FALON JÁRNI
Jurecska Laura
• HALKONZERVET REGGELIZHETETT
A SKANDINÁV SEMBER
Sz. N. I.
• TENGER GYÜMÖLCSEIVEL
AZ ALZHEIMER-KÓR ELLEN?
M. Gy.
• SZÉN-DIOXIDDAL
TRÁGYÁZNÁNAK BÉCSBEN
REJTVÉNY
Schmidt János
ÉT-IRÁNYT
Bánsághy Nóra
A hátlapon
CSILLAGTÁNC
Potyó Imre

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:
125 000 forint
II. helyezett: 100 000 forint
III.helyezett: �5 000 forint
Hallgatók:
I. ösztöndíj
100 000 forint
II. ösztöndíj �5 000 forint
III. ösztöndíj 50 000 forint
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n
oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudománynyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból 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 írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában,
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.
A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az eltud@
eletestudomany.hu e-mail címen. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölthető le. A cikkek terjedelme 9 000–10 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) 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.

Gyümölcslégy feje lézerfénnyel megvilágítva,
mikroszkóp alatt

Gyümölcslégy bélrendszere
elektronmikroszkópos felvételen

ahhoz, hogy a szaporodási funkciót el
tudják látni, de bizonyos körülmények
között ez káros lehet, és a nőstény beleket fogékonyabbá teszi a daganatokra.”
Ismert volt, hogy a gerincesek ivarmirigyei bizonyos fokig megtartják
alkalmazkodóképességüket: az egerekben a felnőtt petefészek és heresejtek képesek átalakulni az ellenkező
neművé, mindössze egyetlen egyszerű genetikai módosítást követően. Az
ivarmirigyek sejtjeinek tehát megvan
a nemi identitásuk, melyet folyamatosan megerősítenek a születés után.
A kutatócsoport azonban, legjobb
tudomásuk szerint először, bebizonyította, hogy ilyesfajta rugalmasság
létezik az ivarszerveken kívüli felnőtt sejtekben is. „Ha vesszük a legyet,
melyben férfiasítottuk az őssejteket, és
pároztatjuk, akkor azt látjuk, hogy a belei mérete nem változik a szaporodási aktusra válaszul sem. Azt gondoljuk tehát,
hogy az őssejt szexuális identitása látja el
a női beleket a másfajta alkalmazkodóképességgel” – mondta Hudry .
Nyilvánvaló, hogy a hímek és a
nőstények szex-specifikus szerveket fejlesztenek ki magzat korukban, de Miguel-Aliaga feltételezte,
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Régvolt katasztrófa
nyomait rzi egy közeli
törpegalaxis

A Világegyetem látható anyagának ma �5 százaléka hidrogén,
24 százaléka hélium, és mindöszsze 1 százalékát adják a náluk nehezebb elemek (amelyeket a csillagászatban összefoglaló néven
fémeknek neveznek). Közülük
TUDOMÁNY
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Egy kutatócsoport elsőként bizonyította, hogy az ivarszerveken
kívül is létezik nemi identitás,
nem hormonális meghatározottság hatására.
Szerveinknek saját nemi identitása lehet, sugallja egy új kutatás. A
kísérleteket, melyet a Nature folyóiratban hoztak nyilvánosságra, a londoni
MRC Clinical Sciences Centre (CSC)
munkatársai végezték gyümölcslegyeken. „Alapvető kérdést akartunk feltenni:
egy teljesen kifejlett élőlény esetében csak az
ivarszervek sejtjei „tudják” a saját nemi hovatartozásukat, vagy ez más szervek sejtjeivel is így van – és hogy van-e ennek bármi
jelentősége” – mondta a kutatást vezető
Irene Miguel-Aliaga, a Gut Signalling
and Metabolism csoport vezetője.
A CSC kutatócsoportja a gyümölcslegyek emésztőrendszerében található őssejteket vizsgálta. Genetikai
eszközöket használtak ahhoz, hogy a
sejtekben található géneket „kikapcsolják” vagy „bekapcsolják”. Ennek
segítségével az őssejteket „férfiassá”
és „nőiessé” alakították. Amikor a
csoport a gyümölcslegyek bélsejtjeit
„nőiesítette” vagy „férfiasította”, azt
találták, hogy ez befolyásolta a sejt
osztódóképességét. A női vagy nőiesített sejtek jobban voltak képesek szaporodni. Ez az élénk szaporodóképesség az, amely a nőstény gyümölcslegyekben a párzási időszakban lehetővé
teszi, hogy a belek megnőjenek. Miguel-Aliaga kimutatta, hogy párzás
után a nőstény légy beleinek mérete
nő, és a metabolizmus átalakul olyan
célból, hogy a szaporodást támogassa.
Jelen kísérletben a kutatók azt találták, hogy a felnőtt belek őssejtjeinek nőiesedése visszafordítható.
„Ha veszünk egy női gyümölcslegyet, és
felnőtt egyedben a bélben férfiasítjuk
az őssejteket és várunk, akkor három
héten belül a belek összezsugorodnak a
kisebb, hím egyedre jellemző méretre”
– mondta a tanulmány vezető szerzője, Bruno Hudry, molekulásis biológiai szakember.
A kutatás során az is kiderült, hogy
a női belek hajlamosabbak tumorra. „Azt találtuk, hogy nőstényekben
könnyebb genetikailag meghatározott
daganatokat előidézni, mint hímekben.
Azt gyanítjuk, itt a természet kiegyenlít. A nőstényeknek szükségük van erre
a nagymértékű alkalmazkodóképességre

hogy azok a szervek is, melyek a két
nemnél azonosak, különbözően működnek, a különböző hormonháztartás hatására. Ami meglepő volt,
az az, hogy olyan felnőtt szervben,
mely mindkét nemnél megtalálható, mint például a bélben, maradnak
különbségek, és ezek a különbségek
nem a fejlődéstörténetnek, és nem a
hormonháztartásnak köszönhetők.
A kutatás során olyan új mechanizmust fedeztek fel a szakemberek a
nemváltással kapcsolatban, mely talán
a test több szervében és szövetében
működik, mint eddig feltételeztük.
A női és férfi tulajdonságok kifejlődése genetikus folyamatok láncolatát
foglalja magában. „Azt találtuk, hogy
a láncolat tetején a nemi meghatározó
tényezők aktívak voltak, de a láncolat
olyan részei, melyek korábban aktívnak
mutatkoztak például nemi szervekben vagy fejlődés alatt, nem működnek
ezekben az őssejtekben. Ez azt mutatja, hogy a nemi meghatározottság más
úton történik.” Eddig azt gondoltuk,
csak azok a sejtek rendelkeznek szexuális identitással, melyekben ez a
genetikus láncolat aktív. „Találtunk
azonban egy új mechanizmust, mely
ettől független, és melynek alapján azt
feltételezhetjük, hogy valószínű, a gyümölcslégy minden sejtjének van nemi
identitása.” Miguel-Aliaga szerint
megvan a lehetősége annak, hogy
ember esetében hasonlóan működik
a mechanizmus, és minden sejtünknek van nemi identitása. „Találtunk
három gént, mely fontos a bélrendszer
őssejtjeiben, és érdeklődve várjuk, hogy
vajon ez a három gén a bélrendszeren
kívüli sejtekben is hasonló szerepet játszik-e, a test más szöveteiben.” E három gén analógiái az emberben is
megtalálhatók. A feladat az, hogy
ennek emberi működésére is rájöjjenek, hiszen valószínű, hogy a különböző nemi identitású sejtek különbözően reagálnak orvosi kezelésre is.
SZ. N. I.
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Minden sejtünknek lehet
nemi identitása
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a hidrogén és a hélium atommagjainak túlnyomó többsége, továbbá nyomokban még néhány könnyebb elem
(lítium, berillium, bór) atommagjai
a Nagy Bummot követő harmadik
percben, az elsődleges (primordiális)
nukleoszintézisben jöttek létre, minden más nehezebb atommag csak jóval
később, már csillagok belsejében zajló magfúziókban vagy katasztrofális
szétrobbanásuk során, illetve a csillagközi térben végbemenő folyamatokban keletkezett. A legnehezebb elemek
(mint például az arany vagy az ólom)
esetében azonban közel 60 éve vitatott,
hogy pontosan milyen módon jöttek
létre. Most egy tavaly felfedezett közeli
kis galaxisban végzett megfigyelések
azt sugallják, hogy ezek a nagyon nehéz elemek nagy valószínűséggel két
neutroncsillag közt végbemenő, meglehetősen ritka ütközésekben születhettek. A kutatásról beszámoló cikk a
Nature-ben jelent meg.
Az új galaxis, a �eticulum II – nevét
a déli égbolt Háló (�eticulum) csillagképéről kapta, amelyben felfedezték –,

egyike a hozzánk legközelebb eső és
legkisebb galaxisoknak. Főként közelsége tette ígéretes célponttá egy a közeli galaxisok kémiai összetételét vizsgáló
csillagászcsoport számára. „A �eticulum II nem csupán közelségével tűnik ki
a közeli halvány törpegalaxisok közül, hanem azzal is, hogy benne több olyan csillag
található, amely elegendően fényes ahhoz,
hogy a kémiai összetételét vizsgálhassuk”
– magyarázta Josh Simon, a Carnegie
Tudományos Intézetek csillagásza, a
cikk egyik társszerzője.
A Reticulum II-höz hasonló
ultrahalvány kis galaxisok (amelyek
közül számos kering a Tejútrendszerhez közel) eredete még az Univerzum
történetének abba a korai időszakába
nyúlik vissza, amikor az első csillagok
születtek. Ezért kémiai összetételük
viszonylag egyszerű, és betekintést adhat azokba a folyamatokba, amelyek a
korai csillagokban nehezebb elemeket
termeltek. Ezek közül számosan magfúzióban jöttek létre, amelynek során
két könnyebb atommag egy nehezebbé
olvad össze, s eközben energia szabadul

fel. A cinknél nehezebb elemek azonban már többnyire neutronbefogással
keletkeznek: a folyamat során az atommag egyesével további neutron(oka)t
fog be, amely(ek) aztán rendre protonná bomlanak el, így hozva létre magasabb rendszámú elemeket.
A neutronok befogása kétféle módon történhet: a csillag belsejében
egy-egy hosszabb időszakon keresztül
lassan, vagy pillanatok alatt, amikor
valamilyen katasztrofális esemény egy
hirtelen, kitörésszerű neutronzáporral
áraszt el egy tartományt. A kétféle folyamat eltérő elemeket termel.

A Reticulum II törpegalaxis a chilei Cerro Tololo Inter-Amerikai Obszervetórium n méteres Blanco
távcsövének fekvételén. A kutatás során vizsgált kilenc csillagot vörös karikák jelzik. A kis
betétképek grafikái az egyik vizsgált elemre (bárium) utaló er s elnyelési spektrumokat mutatják
három csillagnál.
KÉP: DARK ENERGY SURVEY/FERMILAB (HÁTTÉR); ALEXANDER JI, ANNA FREBEL, ANIRUDH CHITI,
JOSH SIMON (BETÉTKÉPEK)

A neutronbefogással létrejövó nehezebb elemek
keletkezésének folyamatábrája
KÉP: CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE

Meglepetésükre a kutatók azt találták, hogy a Reticulum II kilenc legfényesebb csillaga közül hét messze
nagyobb arányban tartalmaz olyan
elemeket, amelyek gyors neutronbefogással jöttek létre, mint azt korábban bármely más törpegalaxisban tapasztalták. „E csillagok némelyikében az
ilyen elemek részaránya akár ezerszeresen
is meghaladta a hasonló galaxisok csillagaiban megfigyelt értéket” – mondta Alexander Ji, a Massachusetts-i Műszaki
Egyetem (MIT) csillagásza, a cikk vezető szerzője.
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Forrás: https://carnegiescience.edu/news/tiny-ancientgalaxy-preserves-record-catastrophic-event

Bens séges
kapcsolataink

Az utóbbi néhány évtizedben
nyilvánvalóvá vált, hogy bélflóránk összetétele nem állandó,
dinamikusan változik és egyes
bélflóra-állapotok jellemzőek bizonyos
betegségekre. Hogy a bélflóra változása kiváltója vagy következménye-e a
betegségeknek, az még nem tisztázott.
Az újszülött tápcsatornája még teljesen
steril. Az első pillanattól kezdve a minket ért hatások alakítják ki a bélflóránkat, melyek közé tartozik a szülés módja
(nem steril természetes úton vagy steril

immunrendszere megfelelően működjön később”. Az allergiában részt vevő
immunsejtek evolúciósan a parazitafertőzésre „szakosodtak”, melyektől a fejlett országokban már nem szenvedünk,
kutatások arra mutatnak, hogy így
ezek az immunsejtek nem kapnak elég
természetes stimulust, összezavarodnak
és semleges ingerekre reagálnak. Bőrfelületünkön és beleinkben megtelepedő
semleges vagy segítő baktériumaink
nem engedik megtelepedni a káros
baktériumokat, így védenek minket.
Az antibiotikumok hatása után egyes
törzsek gyorsabban, mások lassabban
regenerálódnak. Mindez arra mutat,
hogy az indokolatlanul steril környezet
nem előnyös.
Tápcsatornánk szakaszaiban különböző körülmények találhatóak, hol nagyon savas (gyomor), hol oxigénszegény
(vastagbél), hol oxigénben gazdagabb,
lúgos (vékonybél). Ezekhez különböző baktériumok adaptálódtak, ahogy
a bélfal eltérő szintjeiben is különböző
baktériumok élnek. Ezek a baktériumok különféle tápanyagokat termelnek,

például zsírsavakat és vitaminokat, káros anyagok lebontásában segítenek, és
abból a maradékból táplálkoznak, amit
nem tudtunk megemészteni. A kapcsolat minősége mindazonáltal kérdéses.
Meglepő adat, de testünkben több baktériumsejt él, mint saját sejt, de természetesen a baktériumsejt sokkal kisebb,
mint a saját. Az immunrendszer és a
baktériumok közt hidegháborús helyzet
áll fenn, mert ugyan bármelyik el tudná
pusztítani a másikat, ezzel együtt saját
maga is meghalna. A baktériumsejtek
felszínébe zárt káros molekulák a baktériumsejtek károsításával felszabadulnak,
és nagy mennyiségben komoly mérgezést idéznek elő. Idős korunkban vagy
súlyos betegség esetén azonban nagyon
gyakran előfordul, hogy az egész életünkben társunkként élő baktériumok
ellenünk fordulnak, ahogy a süllyedő
hajót hagyja el a rossz kapitány, annak
minden megmaradt értékével együtt.
A bélbaktériumaink az idegrendszerünkkel is kapcsolatban állnak. Egyes
törzsek idegi ingerületátvivő anyagokat vagy neuromodulátorokat termelnek, mások fizikailag stimulálják a bél
idegvégződésekben gazdag falát. Alig
öt éves kutatási eredmények szerint a
bélbaktériumok hatással lehetnek az
idegrendszer fejlődésére és működésére, sőt a hangulatunkra is. Korábbi tanulmányok azt is megmutatták, hogy
a bélnyálkahártya, bélhormonok és az
ideg-izom kapcsolatok fejlődésére is
hatással van a baktériumok jelenléte.
A decemberi Nature Biotechnology folyóiratban megjelent cikk beszámol
a legújabb kutatási eredményekről,
amelyek a bélbaktériumok változatos,
komplex, és egészségünk szempontjából
meglepően fontos világáról születtek.
Kutatók képesek voltak egyes törzseket
és a teljes bélkolónia növekedési rátáját a
gazdaszervezet fiziológiás állapotaihoz,
vércukorszintjéhez vagy egyes betegségeinek megjelenéséhez társítani, mint a
Crohn-betegség és a kettes típusú diabétesz. Más forrás szerint egyéb betegségekhez is társítható bizonyos baktérium-összetétel, ilyen a vastagbéldaganat,
az Alzheimer-vagy a Huntington-kór.
Ezeknek a baktériumoknak a mélyebb
megismerése elvezethet a most még nehezen gyógyítható betegségek kezeléséhez. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egyes baktériumtörzsek hatása
csak a bélflóra komplex világában értelmezhető, melyet a környezet alakít, és
amely visszahat a környezetre.
F. K.
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KÉZB L

császármetszéssel), a táplálék milyensége
(anyatejes vagy tápszeres) és egyéb környezeti hatások. Olyannyira meghatározóak ezek, hogy nagyjából két és fél éves
korunktól egészen idős korunkig közel
állandónak mondható a bélflóránk, akár
egyfajta ujjlenyomatként is működhetne. Hasonlóan az ujjlenyomathoz,
bizonyos tényezőkre: nemre, életkorra,
testtömegre és tájegységre nézve mindenesetre kimutathatóak hasonlóságok.
A baktérium-összetételünket betegségek, antibiotikum-kúrák és diéták
megváltoztathatják, ugyanakkor a bélflóránk azt is meghatározza, hogy mely
betegségekre leszünk érzékenyebbek és
melyekre nem, hajlamosak leszünk-e az
elhízásra vagy sem.
�ltalános hétköznapi szabály, hogy „a
gyermeknek három éves koráig három kg koszt kell megennie, hogy az

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

A mostani vizsgálatot megelőzően a
csillagászok véleménye erősen megoszlott arról, hogy vajon az ilyen elemeket
elsődlegesen szupernóvarobbanások,
vagy inkább annál is ritkább, egzotikusabb folyamatok – például neutroncsillagok egybeolvadása – hozza-e létre.
Most viszont, hogy egy törpegalaxisban
a többitől ennyire eltérően magasabb
arányban bukkantak ilyen nehéz elemekre, az azt bizonyítja, hogy Reticulum II gyors neutronbefogással
keletkezett nehéz elemeinek a forrása
egy ritka – a szupernóvarobbanásoknál
jóval kevésbé gyakori – esemény lehet. Ezt az is alátámasztja, hogy a
szupernóvarobbanásokban termelődő neutronok összmennyisége nem is
lenne elegendő ilyen mennyiségben
létrehozni a szóban forgó elemeket. „A
neutroncsillagok egybeolvadása viszont tökéletesen megmagyarázza a gyors neutronbefogással keletkezett nehéz elemek menynyiségét” – mondta Anna Frebel (MIT),
aki szintén részt vett a kutatásban.
A Tejútrendszer idősebb csillagaiban
a neutronbefogással létrejött elemek
részarányai a Reticulum II-ben
-ben tapasztalthoz hasonló eloszlást mutatnak. Ez
azt sugallja, hogy ezeknek az elemeknek a keletkezési módja is valószínűleg
megegyezik a törpegalaxisban tapasztalttal, de még a Földön előforduló
mennyiségük is neutroncsillagok öszszeolvadásából eredhet.
„A �eticulum II kicsiny méretének és
ősi eredetéből adódó egyszerűségének köszönhető, hogy ilyen hihetetlenül tisztán
megőrződtek benne egy régi katasztrófa
nyomai – összegezte Simon. – Emellett még további szerencse, hogy ezeket
a fontos részleteket egy ennyire közeli
törpegalaxisban vizsgálhattuk.”

A NIMROD EXPEDÍCIÓ

KARNYÚJTÁSNYIRA
A DÉLI-SARKTÓL
A XX. század eleji antarktiszi felfedez , Sir Ernest
Shackleton az elmúlt években váratlan népszer ségre tett szert: vezet i képességeivel, kríziskezel
technikáival több menedzsment témájú cikk és könyv
is foglalkozik, melyek jobbára az 1914–17-es
Endurance expedíción nyújtott teljesítményén alapulnak. A közvélemény számára is inkább ez a – jégbefagyott hajója elvesztésével és a résztvev k sikeres menekülésével végz d – hajmereszt kalandja
ismertebb, holott felfedez i hírnevét a tudománynak
is sokat adó 1907–09-es, nem kevésbé vakmer

Adams, Wild és Marshall útjuk legdélibb pontján 1909. január 9-én

Nimrod expedíciónak köszönheti.
z 1908 első napjaiban a
Nimrod bálnavadászhajó
fedélzetén a Ross-tengerre
hajózó expedíció rendhagyó vállalkozás volt. Az ekkoriban a déli kontinenst kutató nemzeti vállalkozásoktól eltérően ez szinte teljes egészében magánemberek által szponzorált expedíció volt, az inkább
Scott kapitány mögött álló brit tudományos társaságok nem álltak be
Shackleton mögé. Ennek ellenére a
társaságban számos fiatal tudós kapott helyet, így Shackleton rendkívül ambíciózus céljai, a Déli-sark és
a Déli mágneses pólus elérése mellett
számos tudományos kutatási célt is
kitűztek.

A

Lávató és fumarola

A Ross-szigeten létesített Royds-foki
bázis felépítését követően a 15 fős
csapat igen erősen kezdett: egy hat
fős különítmény megmászta a sziget
uralkodó magaslatát, az akkor 4400
méteresre becsült Erebus vulkánt,
melynek nagyméretű kráterébe letekintve az Antarktisz jégvilágától
merőben elütő látványban volt részük: Földünk öt állandó lávatavának egyikére bukkantak. A mintegy
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250 méter átmérőjű fortyogó látványosság nem az egyetlen újdonság
volt, amivel a kutatók találkozhattak, a kráter belsejében ugyanis igen
furcsa, nem evilági benyomást keltő
jégalakzatokra figyeltek fel. A csapat
két ausztrál geológusa megállapította, hogy fumarolákról van szó, melyeken keresztül a vulkánosságból
eredő gázok törnek a felszínre – és
az extrém hidegben részben azonnal
megfagynak.
A csapat kísérletet tett a hegy magasságának megmérésére is, de mérőműszerük meglepetésükre csak
4000 métert mutatott, amellyel
megkezdődött a tűzhányó zsugorodása, ugyanis az azóta is állandóan
aktív vulkán modern mérések szerint „csak” 3�94 méteres. Mindez
azonban semmit sem von le az 1908
márciusában megtett „kirándulás”
értékéből. A hatfős csapat ugyanis
mintegy -30–-35 °C-os hidegben
rángatta szánjait a hegy jeges lejtőin,
ízelítőt kapva az Antarktisz időjárásának kegyetlenségéből. A bázisra
félholtan visszatántorgó hegymászók a korábbi expedíciók tapasztalatait is felhasználva ekkorra már
biztosak voltak abban, hogy az Ant-
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(FORRÁS: WIKIPEDIA)

arktisz időjárása merőben eltér az
Északi-sarkvidékétől, ami korántsem
könnyíti majd meg céljaik elérését.
Magnélküli tél

A déli kontinensen ugyanis a tél
gyakorlatilag átmenet nélkül köszönt be március elején-végén, és
október végéig ki is tart. A hőmérőn
elhelyezve: a Sarki-fennsík kellemes
nyári -20 °C körüli (átlagos) hőmérséklete villámgyorsan -55–-60 °C
közelébe süllyed, de a partvidéken
sem sokkal jobb a helyzet – itt egykét hét késéssel váltja fel a -5–-10 °C
körüli napi átlaghőmérsékletet a -35 °C
körüli téli zimankó.
A „magnélküli” (egységesen jéghideg) tél magyarázata, hogy az óriási
egységes jégfelszínnel rendelkező
kontinens állandóan igen nagy
hőveszteséget szenved el a felszíni
visszaverődés miatt, melyet a napéjegyenlőségek környékén már szinte
semennyire sem ellensúlyoz a besugárzás, így igen gyorsan esik a hőmérséklet. Mivel a kontinens javát
alkotó jégpajzs akár 3000–4000 méterre is kiemelkedik, az erről lefutó
hideg légtömegek gyorsan lehűtik
az egész földrészt.

A „magnélküli” tél nemcsak azért korlátozta a szezont a november-február
közötti időszak négy hónapjára, mert ezen kívül a
felfedezők mozgását korlátozó (és fagyhalállal fenyegető) hóviharok valószínűsége igencsak megnőtt, de
márciusban már az Antarktisz körüli vizek is kezdenek befagyni, tehát hajóval
Az Erebus csúcsa (FORRÁS: WIKIPEDIA)
lehetetlenné válik a kontinens elhagyása. Mindez komoly nehézségeket okozott:
a Déli-sarkra vezető odavissza 2�6� kilométeres utat
ezalatt a 4 hónap alatt kellett megtenni, ami igen
tempós, napi 23 kilométeres tempót követelt meg,
függetlenül az időjárástól és
a terepviszonyoktól.
Bár Shackleton elég innovatív volt, de az expedíció
logisztikai terve nem igazán tudta kezelni a fenti kihívást. A jégen való közleA Beardmore-gleccser (FORRÁS: WIKIPEDIA)
kedést elősegítendő egy kisebb teherautót és szánhúzó
pónilovakat is vittek magukkal, valamelyik gleccseren az akkor még
utóbbi némileg optimista felfogás- teljesen ismeretlen hegyvidékre vagy
ról tanúskodik, lévén a legközelebbi fennsíkra. A Ross-selfjég félmillió
fűcsomó is több ezer kilométerre négyzetkilométer kiterjedésű, a tenvolt bázisuktól. A szánhúzó kutyák gerbe nyúló, úszó- és lassan a nyílt
és sílécek használata ugyanakkor tenger irányba tartó jégtömeg, fölkevésbé volt vonzó az ezen a téren dünk legnagyobb kiterjedésű ilyen
tapasztalatlan britek számára – ami képződménye. Felszíne többé-kevésazt jelentette, hogy a sarki fennsí- bé sima, a felfedezők haladását csak
kon, illetve visszafelé a két csapat- a szél által formált hó- és jéggerinnak saját magát kellett a szánok elé cek a zasztrugák nehezítik. Szintén
fogni. Mivel komolyabb raktárkész- könnyebbséget jelent, hogy jéghasaletet nem halmoztak fel az úton, az dékok csak a szárazföld közvetlen
egyetlen nem a felfedezők által von- közelében nehezítik az utazókat.
tatandó élelemforrást a pónik jelenHármas cél
tették. Az emberi szánhúzás viszont
erősen limitálta mind az egy nap Az 1908. október 5-én induló három
északi csapat”” számára rendkíalatt megteendő távot, mind a szál- fős „északi
lítható élelemmennyiséget, vagyis vül ambíciózus célokat tűzött ki
ha bármi közbejött a lényegében is- Shackleton: a déli mágneses pólus elmeretlen terepen, Shackletonéknak érésén kívül lehetőség szerint fel kelegyetlen választása maradt: a fejadag lett térképezniük és brit birtokba
venniük az azt magában foglaló
csökkentése.
Márpedig a terep legfeljebb csak az Viktória-föld partvidékét, eközben
út elején volt kedvezőnek tekinthe- az expedíció fiatal ausztrál geológutő. Mind a mágneses, mind a föld- sának, Douglas Mawsonnak ásványi
rajzi pólusra igyekvő csapat terve az nyersanyagok iránt kell kutatnia az
volt, hogy ameddig csak lehet a Antarktisz kevés, jégtakaróval nem
Ross-selfjégen haladnak, és céljuk- borított területének egyikén: a Szához a lehető legközelebb hatolnak fel raz völgyekben. Ezek nevükhöz

Jéghasadék
FORRÁS: HTTPS://WWW.POLARTREC.COM/
EXPEDITIONS/BIOLOGY-OF-ANTARCTICFISHES-2013/PHOTOS

Az Erebus lávatava
(FORRÁS: HTTP://EREBUS.NMT.EDU)

méltóan bolygónk legszárazabb területei közé tartoznak az állandóan a
kontinensbelső felől fújó hegyi szelek miatt.
A három férfi számára hamarosan
világossá vált, hogy a hármas cél
nem érhető el, a tengerpart közeli
jégrétegen vezető útvonaluk ugyanis nem bizonyult főnyereménynek: a
hegyekből kifutó gleccserek által létrehozott jégtorlaszrendszeren már
néhány kilométer után elakadt teherautójuk, szánjaikat a nehéz terepen a visszatérést elősegítő depók létesítéséig csak két részletben tudták
vontatni (vagyis egy kilométer előrehaladáshoz hármat kellett megtenniük). Emiatt hamarosan a legjobban hangzó, legérdekesebb, egyben legtávolabbi céljuk, vagyis a
mágneses pólus elérésében egyeztek
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meg. A csapat a Reeves-gleccsert
megmászva 1908. december 2�-én
(Shackleton déli-sarki csapatával
holtversenyben) elsőként lépett a
Sarki-fennsíkra. Annak kemény
jégfelszínén gyorsabban haladtak
ugyan, de egyéb nehézségeik is
támadtak: a csapat vezetője, az
ekkor már 51 éves Edgeworth
David professzor ereje végére
ért, főleg amikor Mawson
mérései nyomán kiderült, hogy a
mágneses pólus távolabb van,
mint
gondolták.
Földünk
mágneses pólusai ugyanis azok a
helyek, ahol a bolygó mágneses
terének erővonalai merőlegesek
a (hipotetikus) felszínre – az
iránytű északi és déli iránya valójában ezekre a pontokra mutat,
nem a földrajzi sarokpontokra,
következésképpen közelükben az
iránytű használhatatlan, helyük
pontos meghatározása csak a
mágneses
lehajlást
mérő
inklinométerrel lehetséges. És még
valami: e két pólus évente 10-15
kilométert mozog egymástól alapvetően függetlenül, így érthető,
miért is volt kissé nehéz belőni a
pólus pontos helyét. Ugyanakkor a
csökkentett fejadagon élő csapat
1909. január 1�-én elérte célját
(illetve
etve annak becsült helyét) a déli szélesség �2°15’-én. (Ma a pólus már jóval északnyugatabbra,
az óceánban fekszik.) Visszatérésük versenyfutás volt az éhhalállal, amin nem segített, hogy a
visszatérési terv szerint le kellett
táborozniuk a tengerparton és
várni, hogy a Nimrod hajó felvegye őket. Mivel épp egy hóvihar
kellős közepén táboroztak le a
jégperemen, a két órával (!) később megjelenő hajó észlelésük
nélkül haladt tovább, és csak
másnap a visszaúton fedezték fel a
végsőkig kimerült, de diadalittas
kutatókat.
Napi harminc kilométer

Shackleton és három társa Déli-sarkot megcélzó expedíciója még ennél az útnál is vakmerőbbnek bizonyult. A gondok már ott kezdődtek, hogy a mozgó élelemraktárként szolgáló pónik java nem érte
meg az út kezdetét, így Shackleton
csak négy állattal vágott neki az
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útnak – de időközben kiderült, hogy a
pónik igen nehezen viselik az októberben még előforduló extrém hideget,
ráadásul keskeny patáikkal nehezen is
mozognak a jégen. Így csak 1908. október 29-én indultak, amivel az út időablaka 90 naposra csökkent, a megte-

Az Erebus vulkán furcsa jégalakzata
(FORRÁS: HTTP://EREBUS.NMT.EDU)

Mackey, Edgeworth professzor és Mawson a déli
mágneses sarkon 1909. január 17-én
(FORRÁS: WIKIPEDIA)

endő napi táv pedig következésképpen
30 kilométeresre nőtt. Ennek ellenére
a felfedezők jól haladtak, és december
elején az útjukat keresztező Transzantarktiszi-hegységhez közeledve
egy égből jövő óriási „ezüst csillogásra” figyeltek fel – amely nem volt
más, mint a sarki jégfennsík jegét levezető gigantikus gleccser, a mintegy
180 kilométer hosszú Beardmore.
A csapat iszonyatos erőfeszítéssel
felküzdötte magát a 2000 métert
meghaladó magasságú platóra, si-

2016/15

keresen elkerülve az akár több száz
méter mély, sokszor hóval fedett
jéghasadékokba való zuhanást,
ugyanakkor utolsó lovuk nem volt
ilyen szerencsés. Az értékes húskészlet elvesztése azt jelentette,
hogy tovább kellett csökkenteniük
a fejadagokat. A plató keményebb jégfelszínén ők is gyorsan
haladtak, ugyanakkor a jéghasadékok jelentette veszély nem
múlt el: a hatalmas kiterjedésű
antarktiszi jégfennsík ugyanis
állandó és helyenként erősen eltérő sebességű mozgásban van,
ami komoly repedésrendszerek
képződésével jár, különösen a jeget „levezető” gleccserek kiindulópontjainak körzetében.
Shackleton számára egyre világosabb lett, hogy a Déli-Sarkot
is elérni és élve haza is jutni nem
fog tudni, ezért célja a korábbi
sarki szélességi rekord megdöntése, illetve a Sark 100 mérföldön belüli megközelítése volt.
1909. január 9-én Shackleton a
dél felé terjedő jégpusztaságba
meredve a déli szélesség 88° 23’én állva, 9� mérföldre a Délisarktól elrendelte a visszavonulást.
Útjával csaknem bizonyossá vált,
hogy a Déli-sark egy óriási
kiterjedésű, 2–3000 méteres
magasságú jégfennsíkon fekszik.
Az alultápláltság mellett vérhastól
is gyötört négy kimerült felfedező
emberfeletti teljesítményt nyújtva
próbált visszatérni a bázisra,
mielőtt beköszöntene a tél és
elmenne a hajójuk. Amikor február 2�-én a Royds-foktól 61 kilométerre egyik társa összeesett,
Shackleton és Wild egynapos
erőltetett menetben mentek a bázisra, hogy segítséget hozzanak,
azonban odaérve világossá vált,
hogy a Nimrod már kihajózott,
ugyanakkor a közelben várakozik
jelzésükre. A visszatérő hajóra végül
mindenkinek sikerült épségben behajózni, így az Antarktiszból minden korábbinál többet feltáró, de
hajmeresztő és időnként felelőtlen
kalandokban, hősies erőfeszítésekben bővelkedő sarki expedíció
nem követelt áldozatot, ami már
önmagában is jelentős fegyvertény volt.
JAKAB LÁSZLÓ

MIT NEKEM TE ZORDON KÁRPÁTOKNAK FENYVESEKKEL VADREGÉNYES TÁJA

AZ ALFÖLD ERD SÍTÉSE
AZ 1920-AS ÉVEK ELEJÉN
Az Alföldr l rendszerint a délibábos pusztaság, a végeláthatatlan horizont, a gémeskút körül legel
jószágok, esetleg Rózsa Sándor és a korabeli betyárvilág jut eszünkbe, az erd ket képzeletünk többnyire csak a hegyvidékkel köti össze. Mikor, milyen okokból és hogyan kezd dött meg az Alföld erd sítése? A választ az 1923. évi XIX. törvénycikk és indoklása alapján Hollósi Gábor, a VERITAS
Történetkutató Intézet tudományos f munkatársa foglalja össze.
Duna-Tisza közét borító előfordult az is, hogy az elvetett rozs sítési munkálatok során hatmillió
buckás homokterületből sok a második-harmadik szomszéd tel- kataszteri holdnyi területet csapoltak
ezer hold még az 1920-as kén csírázott ki.
le, hatalmas párolgó felületeket alévek elején is a mezőgazdasági kulkotó vizeket, amelyek a csapadékÖsszefüggött-e a Tisza
túra nyomait nélkülöző, sivatagszerű
szegény Alföld levegőjét a növények
pusztaság volt. A Nagykunság és a
szabályozásával az aszály?
fejlődéséhez szükséges párával látták
Hajdúság fátlan síkjainak nagy ki- Ámbár ezt – miután az 1860-as el. Az 1920-as évek első felének dönterjedésű szikes legelőin füvet alig évek első felében az évszázad aszály- téshozói – a futóhomok megkötésén
talált a kihajtott jószág, a talaj csont- katasztrófája sújtotta az Alföldet – túl – e hiány pótlásáról is erdőtelepíkeményre aszott és széttéssel kívántak gondosrepedezett a száraz nyakodni, törekedve arra,
rak során. A tropikusan
hogy ott megtelepedjeforró nyarat száraz ősz
nek és elszaporodjanak
követte, az év végére
az énekesmadarak is,
pedig szigorú tél állt be.
aminek a káros rovarok
Rövid és csapadékszegény
elpusztításában a gyüvolt a tavasz, hiába remélt
mölcstermesztés igen
májusi esőt a gazda, henagy hasznát veszi.
A termelési és a klimalyette gyakran már kánitikus viszonyok javítákulai forróság érkezett
sán túl az alföldi telepüvagy tönkretette a
lések egészségügyi vigyümölcsfák virágait a
szonyainak megváltozkésői fagy. A tavaszi és
tatása ugyancsak fontos
őszi szelek, amelyek
szempont volt. A nyári
sokszor napokig tartotforróságban ugyanis a
tak, az Alföld fátlan
kiaszott síkság lisztszesíkjain akadálytalanul
A folyószabályozás el tt elárasztott területek Magyarországon
rűvé vált porát és a kivégigszáguldva gyakran a vihar erejéig fokozódtak, a többen állították, már a XIX. száradt szikes tavak alján kivirágzott
kevés nedvességet hamar elpárolog- században cáfolták a tudósok, mégis: sziksót a legkisebb légáram is felkatatták, és a vetés alá meglazított az 1923. évi XIX. törvénycikk in- varta, a legelőről visszatérő jószágok
homoktalajt felragadva felhő- doklása ismét utal rá. Eszerint a Du- és a robogó kocsik porfelhővel tölszerűen hordozták magukkal. Így na és a Tisza völgyében az ármente- tötték fel a levegőt a falvakban. Így
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a tüdőbetegségek az alföldi falvak lakói közül
több áldozatot szedtek,
mint azok közül, akik
nagyvárosokban éltek.
A termelési, a klimatikus és az egészségügyi viszonyok javításán kívül a
törvény alkotóinak volt
egy negyedik célja is: Trianon után a lakosság faszükségletének biztosításáról is kellett gondoskodni. Igaz ugyan, hogy
a tanyák és a falvak népe
korábban is szalmával és
trágyával fűtött más
tüzelőanyag híján – így a
földeket sajnos nem kellően trágyázták –, a városlakók számára azonban, akik szénnel vagy fával tüzeltek, a hiány erősen érzékelhetővé
vált. A háború előtti időben a tüzelőanyag, az épületfa- és a szerszámfa-szükséglet fedezése nem okozott
gondot, a fát a hegyvidékekről
szállították, a Dunán, a Tiszán, a
Kőrösön és a Maroson. Trianon után
azonban a fa és a kőszén beszerzése
csaknem lehetetlenné vált, a helyzet
enyhülését a külkereskedelem helyreállásától is várták.
Az erdőnek a korhadó levelekből
képződött szivacsszerű feltalaja a lehullott csapadék vizét könnyen
magába szívja, lombkoronája miatt
pedig mérséklődik a nap és a szél párologtató hatása. Így lehetővé válik a
csapadékvíznek az altalajba való leszi-
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várgása, elraktározódása. Ugyanakkor az erdő lombozata nagy mennyiségű vizet párologtat el, amelyet gyökérzetével a föld mélyéről emel fel. Ez
ahhoz vezet, hogy a levegő páratartalma tetemesen növekedni kezd. Az
erős páraképzés pedig az alsó légrétegek hőfokát csökkenti, amit az erdőkben és azok közelében különösen
a napnyugta és napkelte közötti időszakban lehet jól érzékelni.
És az útszéli fákkal mi lesz?

Az 1923. évi törvény megkülönböztette a gazdasági fásítást és az
erdősítést. Erdősíteni a mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, futóhomokos, silányhomokos, szikes, vadvizes és ártéri részeket, illetve a kopár területeket kellett, úgy, hogy az
egyes birtokokon beerdősítendő ré-
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szekből a szomszédos
részekkel együtt lehetőleg nagyobb, zárt erdőtestek keletkezzenek, illetve, hogy az
egyes birtokrészletek
önálló erdőgazdaság
céljára elegendő nagyságúak legyenek. Ezzel
szemben a gazdasági
fásítás a megművelt
földeken szélfogók, fasorok telepítését jelentette,
szegélyfákkal
való körbevételt nagyobb kiterjedésű birtokok esetében, illetve
legelők belsejében ligetes foltok létrehozását a talaj védelme és javítása, továbbá a jószágnak
menedékhely teremtése érdekében.
Fontos szempont volt, hogy minden
község határában erdő legyen, ehhez
– ha műveletlen föld nem állt rendelkezésre – igénybe vehetők voltak
elsősorban önként felajánlott, ennek
hiányában községi tulajdonban álló,
végső esetben pedig nagyobb földbirtokokhoz tartozó területek. Habár a törvény indoklása szerint útszéli fák telepítése is kívánatos lett
volna, az utak és környezetük fenntartása nem a földművelésügyi miniszter hatáskörébe volt utalva, így
erre nem terjedt ki a 1923-as törvény
hatálya.
A betelepítendő területek kijelölésére öt év állt rendelkezésre. A kijelölés és a tervek költségeit az állam
viselte. A Magyar Királyi Erdőhivatal az érdekelt birtokosok meghallgatásával előbb kijelölési tervet készített, amit a községházán egy hónapra közszemlére tettek, azután
tárgyalás következett. A terv készítése során, a helyszínen ideiglenes
határjelekkel jelölték meg a beerdősítésre javasolt területek határát. A
tervet a Magyar Királyi Erdőigazgatóság felülvizsgálta, és az Erdőgazdasági Kamara véleményével együtt
felterjesztette az Országos Földbirtokrendező Bíróságnak. A végleges
döntés itt született meg, az erdők
törzskönyvét és a gazdasági fásítások
törzskönyvét is ez a szerv vezette.
Ezután következett a helyszínen a
tartós határjelek elhelyezése, majd
elkészültek a fásítási tervek. Az Alföld talaja ugyanis tág határok közt

mozgó változatosságot mutatott, így
más-más fafajt és erdősítési módot
kívántak meg a különböző apróbb
foltok. Végül a fásítások fennmaradásához üzemtervek és használati
tervek készültek a helyes gazdálkodáshoz. Az eljárás érdekessége, hogy
ekkor az erdészeti igazgatás átalakítása még csak tervbe volt véve, így
az erdőigazgatóságok és az erdőgazdasági kamarák (érdekképviseletek)
még nem léteztek. A joghézagot kerülve, a feladatkörök ellátására a törvény átmenetileg más szerveket ruházott fel. Valószínűleg ezzel függ
össze, hogy a törvény csak külön
földművelésügyi miniszteri rendelettel lépett életbe.
Az erdőtelepítés a birtokosnak volt
a feladata, anyagi erejéhez mért ha-

földadó alól 6–15 évig mentességet
lehessen adni. Állami csemetekertek
céljára a községeknek kellett területet rendelkezésre bocsátani. Az állam kísérleti telepeket létesített,
hogy az erdősítés sikerét befolyásoló
tényezők – az Alföld talaj- és
klimatikai viszonyainak, a talajvíz
játékának – és a különböző fafajok
talajigényének vizsgálatát lehetővé
tegye.
Ha a törvény rendelkezéseit megszegte a birtokos – beleértve, ha a
kijelölési munkálatot akadályozta
bármilyen módon – erdőrendészeti
kihágás miatt 100 000 koronáig,
visszaesés esetében pedig 200000
koronáig terjedhető pénzbírságra
számíthatott. (A pengőt csak 1926ban vezették be, ekkor még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó
koronával fizettek.) A
pénzbírság négyötöd
része az Országos Erdei
Alapot, egyötöd része
pedig a község betegés szegényalapját illette.
Magyarország
els zöldtörvénye

A bugaci sborókás

táridő alatt. Ha nem cselekedett,
birtokát a község válthatta meg. Ha
nem történt megváltás vagy a telepítést a község sem végezte el, az állam
hajtotta végre a birtokos vagy a község terhére. E rendelkezésnek az volt
az indoka, hogy az erdőtelepítésből
elsősorban a tulajdonosnak lesz haszna, aki birtokának nem, vagy csak
alig jövedelmező részeit fásítja be.
Számítottak azonban arra is, hogy a
szükséges csemetemennyiséget a tulajdonosok többsége nem tudja előállítani. Így, hogy a távoli területekről a drága pénzen való beszerzés, illetve a hosszas szállítás során a csemeték károsodása elkerülhető
legyen, a törvény akként rendelkezett, hogy az államnak kell mérsékelt áron vagy díjmentesen rendelkezésre bocsátani a szükséges
csemetemennyiséget. Lehetővé tette
azt is, hogy az erdősített területre a

Az alföldi erdőtelepítésről és fásításokról
szóló 1923. évi XIX.
törvénycikk a trianoni
Magyarország első zöldtörvénye, amelynek megalkotása – a közhiedelemmel szemben –
elsősorban nem, illetve nem csak az
új határok létrejötte miatt volt
szükséges. A lakosság faellátásának
biztosítása fontos szempont volt
ugyan, de a törvény elsődleges célja mégiscsak az, hogy az Alföld
mezőgazdasági
termelését
és
állattenyésztését előmozdítsa, illetve a klíma- és egészségügyi viszonyait javítsa. E tekintetben tehát
akkor is lépéseket kellett volna
tenni, ha az I. világháború Magyarország számára másként végződik. A törvény Nagyatádi Szabó
István földművelésügyi miniszterségének elévülhetetlen érdeme, aki
Bethlen István kormányába parasztszármazású politikusként került be. Az alföldi erdők telepítésének a bugaci Alföldfásítási Múzeum állít emléket.
HOLLÓSI GÁBOR

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ
Hajproblémák
„Az egyetemi hallgatóknak a felmérés
során feltett tesztkérdések láttán kihullott a hajuk” – hallottam a minap egy
rádióinterjúban.
Nos, nekem égnek állt a hajam a fenti stilisztikai pontatlanság hallatán.
Ugyanis az interjúalany nyilván ezt szerette volna mondani: az egyetemisták a
nehéz feladatok láttán visszariadtak, alaposan felidegesítették magukat. Ha
mindenképpen szlenges szólást akart
volna használni, akár ezt az újabb keletű formát választhatta volna: lila lett a
hajuk. A kihullott a haja kifejezést azonban szólástáraink még nem ismerik. Így
jobbára csupán azt jelenti, amit szó szerint jelent, vagyis hogy akire mondják,
az elvesztette a haját, megkopaszodott,
vagy ahogy a XIX. századi nyelvben
még szokásban volt: elkopppadt.
Az utóbbi időben vissza-visszatérően
találkozom hasonló hajproblémákkal a
beszélt nyelvünkben. Egy-két hete hallottam egy sportközvetítésben, hogy a
mérkőzés hajrája hajtépő izgalmakat hozott. Szerintem ha a meccs utolsó percei
valóban hajtépőek lettek volna, akkor
talán véget se ért volna a találkozó, mert
a bíró a rendes játékidő előtt félbeszakítja
azt. Persze ha a tudósító a hajtépő izgalmak említése helyett a hajtépés hátterében meghúzódó szóláshoz híven fogalmaz, vagyis így: a mérkőzés hajrájára a
nézők a hajukat tépték izgalmukban, tehetetlen dühükben – vigyázat: a saját hajukat, nem másokét! –, akkor egyikünk
sem érthette volna félre szavait.
De a rádióhallgató hátán akkor áll
vagy állhat fel igazán a szőr, ha az
hangzik el, hogy valakinek mérgében
a haja állt fel a hátán. Mert ilyennel is
találkoztam, ami már önmagában
nyilvánvaló képzavar, tehát nem két
kifejezés összemosásáról, hanem még
annál is alapvetőbb tévedésről van szó.
Szólásaink, köztük a testrészeinkkel
kapcsolatosak, szemléletesebbé, árnyaltabbá, színesebbé teszik a nyelvhasználatot. Persze csak akkor, ha megfelelő szövegkörnyezetben, s nem hajuknál fogva
előrángatva használjuk azokat.
GÓZON ÁKOS
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INTERJÚ GEDE MÁTYÁSSAL

a hét kutatója

TUDOMÁNY, TECHNIKA,
M VÉSZET
Bár a térinformatika jelent sen átalakította használatukat, de
térképeket – így vagy úgy – mindannyian használunk. Éppen
emiatt tartották fontosnak megszervezni a Térképészet
Nemzetközi Évét, amely 2015 augusztusától 2016 december
végéig zajlik. Az ennek kapcsán megjelen

könyv egyik fordítójával, az ELTE webes térképészet oktatójával, az idén az ELTE Ígéretes Kutatójának megválasztott Gede
Mátyással beszélgettünk földgömbökr l, informatikáról, térképészetr l.

– Hogyan kezdődött? Hogyan találkozott a térképészet és az informatika?
– Az első programot hétévesen írtam bátyám számítógépén. Később
rájöttem, hogy addig jó nekem,
amíg hobbi, és nem az élet 100%-a a
programozás. Mindig is fontos volt
a természetközeliség, szeretek túrázni, így jött valahogy a térképészet.
Végső soron földközeli dolgokra
használom a programozói tudásomat. Bármivel szívesen foglalkozom, aminek valamilyen köze van a
térképezéshez és számítógépen kell
megoldani.
– Az Ígéretes Kutató díjhoz kapcsolódó poszterén három dolog szerepelt. Ki tudná ezeket fejteni?
– Az egyik a régi földgömbök digitalizálása volt. Ezek háromdimenziós struktúrák, és amikor mi kezdtünk ezzel foglalkozni, még nem
volt ennyire elterjedt a 3D digitalizálás, szóval kihívás volt. Körbefényképeztük a gömböt, és az így
kapott egyedi térképeket illesztőpontok segítségével egymáshoz illesztettük. Célunk az volt, hogy
mindenféle, múzeumokban féltve
460
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őrzött föld- és éggömböket vizsgálhatóvá tegyünk. Ezekből hoztuk
létre a Virtuális Glóbuszok Múzeumát, amely a http://vgm.elte.hu címen érhető el az interneten – akár
mobilon is. A Google Earth-re letölthető bővítmények segítségével a
mai tartalmat is rá lehet vetíteni az
egykori tartalomra, így válik összevethetővé a kettő.
Másik nagy projekt néhány barlangszakasz lézeres felmérése volt.
Szert tettünk néhány napra egy lézerszkennerre, ami ma a magyar
egyetemi szférában még elég ritka
dolog. Ez a műszer a tér majdnem
minden irányába lézersugarakat bocsájt ki, amelyek az esetek többségében visszaverődnek a felületekről.
Az adott pontig megtett utat a fénysugár kilövése és detektálása közt eltelt időből lehet számolni. �llomásonként ez néhány millió pontból álló pontfelhőt jelent, mi pedig több
tíz állomáson mértünk. Ezt a rengeteg adatot nehézkes kezelni, a mi célunk pedig nem csak az volt, hogy
felmérjük a barlangokat, hanem
hogy minél több ember számára eljuttathassuk az információkat. Lé-
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teznek a mienkhez hasonló szoftverek, de nagyon drágák és erőfor rásigényesek. A mi programunk nyílt
forráskódú, az interneten bárki számára elérhető, és egy mobiltelefonon is elfut. A http://lazarus.elte.hu/
cavescan/beke/pano honlapon a Béke barlangban járhatunk, és eközben
objektumok közti távolságokat mérhetünk. Barlangász kollegák kérésére távlati terveink közt szerepel az
objektumok körberajzolásának lehetővé tétele is.
Harmadik projekt volt a dinamikus, virtuális földgömbökön tematikus információk megjelenítése. Ezzel
ötvözni kívántuk a hagyományos
térképészetet a technológiai újításokkal. Elsősorban figyelemfelkeltő szerepe lehet az így készült látványos
glóbuszoknak.
– Nem könnyű egy kalap alá venni
ezt a három dolgot. Mit is takar a
térképészet mint tudomány?
– A térképészetnek nagyon fontos
szerepe van minden egyéb tudomány számára a vizualizációban,
hogy kérdésekre látványos, érthető
válaszokat adjunk. A térképészet
maga a térképkészítés tudománya,

technikája és művészete. A körülöttünk lévő valóságot kicsinyítve, méretarányosan, leegyszerűsítve, egységes rendszerben ábrázoljuk. A
mindennapi gyakorlata ennek nem
bonyolult, de van néhány fontos elv,
mint az egységesség, az olvashatóság, a célközönségtől és a témától
függő módszertani különbségek.
Ha a Föld vizualizációjára gondolunk, ellipszoid felületről van szó,
amit torzulás nélkül nem lehet síkba
vetíteni. Fontos kérdés, hogy melyik
torzulás az, ami kevésbé fontos és
melyik az, ami semmiképp sem
megengedett. Ezt mindig a felhasználás dönti el. A térképészet matematikája azt tanítja meg, hogy különböző vetületek közül mikor melyiket érdemes használni. A Google
Maps például szögtartó, emiatt az
egyenlítő minden pontjáról derékszögben látszik a sark. Viszont az így
keletkezett párhuzamosak a végtelenben találkoznak, tehát ebben a
vetületben a végtelenben van a sark.
Ezért torzít nagyon észak-déli irányban. Ez egy veszteség, de a nyereség
az, hogy bármilyen kisebb területen
ugyanaz a vetület jól néz ki. És mi
erre is használjuk. A földrajzórán látott térképek többsége területtartó,
ott a szögek torzulnak a sarkok felé
közeledve. A gyerektérképek megint
más kérdés, nagyon nehéz átlátni,
hogy egy gyerek mit lát a térképen,
mit olvas le róla.
De ez még csak a geometriai alap.
A térképszerkesztés alapelvei közé
tartozik, hogy az ábrázolandó dolgokat kategorizáljuk, illetve hogy
tisztában kell lennünk az emberek
előfeltevéseivel. Ha kék színt látunk,
valamilyen víztestre fogunk gondolni, ezért a kéket már nem használhatjuk máshol. Akkor jó egy térkép, ha keveset kell magyarázni, és
ha egyből átlátjuk az egészet, viszont ha valamilyen részletét meg
akarjuk nézni, akkor az adott részlet tartogat információt számunkra. Az új technológiák új módszereket tesznek lehetővé, sőt, az ábrázolandó dolgok is változnak. Új irányvonal a térképészetben a térinformatika,
a térbeli adatok kezelése és elemzése.
Legtöbbször persze nem kell új
dolgot kitalálni, csak a régit kell
adaptálni.

Az adatok vizualizációja ma az egyik legfontosabb irány

Akármilyen tudományterülethez
és határterülethez segítséget tud
nyújtani a térképészet. Például két,
látszólag független esemény kapcsolatát tetten érhetjük időbeli térképsorozattal, vagy turisták mozgására
is leírást adhatunk internetes fényképek geoadatai alapján.
– Milyen jövőjét látja a térképészetnek, vagy akár jelenét most, mikor mindenki zsebében ott lapul a
Google Maps?
– Amióta ezek a webes térképszolgáltatások és navigációs kütyük elterjedtek, a turistatérképek és autóstérképek piaca komolyan visszavetődött. De észre kell vennünk,
hogy térképek nélkül el vagyunk
veszve a világban. Azt sem szabad
elfelejteni, hogy mi a térkép célja. A
webes szolgáltatásoknál a tartalom
nagy része automatikusan generálódik valamilyen adatbázisból, látszik
rajta, hogy nem az ember csinálta,
így sokszor éppen a stílus hiányzik
belőle, ami az átláthatóságot segítené. Ezt persze nem vesszük észre,
mert bármikor belenagyíthatunk
egy adott területbe, egészen addig,
amíg ki nem nyomtatjuk. A nyomtatott, statikussá vált webes térkép
használhatatlan.
Hegymászótúrához a papír turistatérképet még nem tudta fölülmúlni
semmilyen automatikusan generált

webes térkép, de terepen már érdemes telefont vagy GPS-t is használni
a tájékozódáshoz. De ne felejtsük el,
hogy a papírtérkép akkor is használható, mikor nincs műholdjel vagy lemerült az akkumulátor. Mindenki
használ térképet, a webes térképek is
folyamatosan fejlődnek, a mi feladatunk nem is ezekkel versenyezni,
hanem ezeket jobbá tenni. Az adatok automatikus megjelenítéséhez
minél jobban meg kell fogalmazni a
receptet a gép számára, hogy a végeredmény minél használhatóbb legyen. Nem mindegy, hogy hogy néz
ki messziről és közelről, hogy mi van
fölül és mi van alul.
Legfontosabb tudni, hogy nem létezik univerzális térkép. Mindegyik
térkép arra használható legjobban,
amire szánták, amely kérdésre a legkisebb erőfeszítéssel a legtöbb releváns dolog leolvasható. Mindig
szükség lesz térképészekre, mert
mindig lesznek új célok. A cél és az
eszköz változik, de a szerkesztés legfőbb alapelvei változatlanok, hiszen
akár papíron, akár képernyőn jut el
hozzánk a térkép, végül ugyanúgy a
szemünkkel nézzük és az agyunkkal
dolgozzuk fel a látottakat, mint akár
egy évezreddel ezelőtt. Ehhez igyekszünk folyamatosan alkalmazkodni
a ELTE Térképész szakán is.
FERENC K ATA
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N A N O H E R T Z E S G R AV I T Á C I Ó S H U L L Á M O K

PÓK A PULZÁRHÁLÓBAN
Sokat hallottunk mostanában a gravitációs hullámokról. Nemrég bejelentett els közvetlen kimutatásuk páratlan tudományos eredmény, egyszeri és megismételhetetlen – másfel l viszont csupán az
els lépés egy hosszú úton, amelyen a csillagászok egy újabb eszközzel, a gravitációs hullámok
segítségével is vizsgálhatják a Világegyetemben végbemen folyamatokat.

Fantáziakép a NANOGrav projekt pulzárok
alkotta kozmikus helyzetmeghatározó rendszerér l,
amelyt l a szupermasszív fekete lyukak ütközése
által keltett nagyon alacsony frekvenciájú
gravitációs hullámok kimutatását remélik
KÉP: DAVID CHAMPION

A

LIGO (lézer-inteferométeres
gravitációs hullám obszervatórium; Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory) által
észlelt gravitációs hullámok két fekete
lyuk összeolvadásából eredő, nagyfrekvenciás hullámok voltak. Más
asztrofizikai folyamatokból viszont
nagyon más frekvenciatartományba
eső hullámok születnek -- ezeknek az
észlelésére még várni kell. Ebbe a körbe
tartoznak például a szupernagy tömegű fekete lyukak ütközése által keltett
nagyon alacsony frekvenciájú gravitációs hullámok. Egy most megjelent ta462
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nulmány szerint az észak-amerikai
Nanohertz-es Gravitációs Hullám Obszervatórium (NANOGrav) már létező
rádiótávcsöveivel ezeknek a kimutatása is hamarosan megtörténhet. „Ez
most már elsősorban nem a távcsövek érzékenységén és felbontóképességén, vagy a
mérés módszerén múlik, hanem sokkal inkább azon, hogy sikerül-e elegendően nagyszámú, az égbolton elszórtan elhelyezkedő
pulzárt folyamatosan megfigyelni –
mondta Stephen Taylor, a kutatásról az
Astrophysical Journal Letters-ben megjelent cikk vezető szerzője, a NASA pasadenai Jet Propulsion Laboratóriuma

2016/15

(JPL) kutatója. – Egyértelműen erről árulkodó jel lesz, ha valamennyiüknél az eltérésnek ugyanazt a mintázatát fogjuk tapasztalni.”
Taylor és munkatársai a JPL-ben és
a Kaliforniai Műszaki Egyetemen
(Caltech-en) azt vizsgálták, hogy az
alacsony frekvenciájú gravitációs
hullámok észlelésében miként lehetne pulzárokat a leghatékonyabban
felhasználni. (A pulzárok nagytömegű csillagok szupernóvarobbanása
után visszamaradt, sebesen pörgő,
erős mágneses mezővel bíró neutroncsillagok.)

Einstein általános relativitáselmélete
szerint gravitációs hullámokat – a téridő szövetében terjedő fodrozódásokat
– gyorsuló tömegek keltenek. Nanohertz-es frekvenciájú hullámokat egymás körül keringő (végül összeolvadó)
szupernagy tömegű fekete lyukak
hozhatnak létre, amelyek mindegyike
több milliószor vagy milliárdszor anynyi tömeget tartalmaz, mint a LIGO
által észlelt hullámokat keltő fekete
lyukak. E szupernehéz fekete lyukak
eredetileg egymástól különálló galaxisok centrumában lehettek, és a galaxisok ütközése és összeolvadása során
sodródtak egymás közelébe. Miközben egymás körüli egyre sebesebb táncukat járják, magukkal ragadják, s rezgésbe hozzák a téridő szövetét, mint
pók hálóját a benne kapálózó légy: az
így születő hullámok minden irányba
tovaterjednek. Amikor ez a hullám eléri a Földet, kicsit odébb löki, s ezáltal
piciny eltolódást hoz létre a távoli pulzárokhoz viszonyított korábbi helyzethez képest. A szupernagy tömegű fekete lyukak egymás körüli tánca keltette gravitációs hullámok áthaladása a
Földön hónapokat vagy éveket vehet
igénybe, és kimutatásuk is több évnyi
megfigyelést igényel.
„Mivel a galaxisok ütközése és összeolvadása meglehetősen gyakori folyamat, ezért feltételezhető, hogy viszonylag sok galaxisban
vannak ilyen szupermasszív fekete lyuk párosok – mondta Joseph Lazio (JPL), a cikk
egyik társszerzője. – A pulzárok hálózatának segítségével pedig van esélyünk arra, hogy
egymás körüli táncukat észleljük.”
Legalábbis addig, amíg nem kerülnek túl közel egymáshoz: az összeolvadáshoz közeledve ugyanis a hullámok
már túl röviddé válnak ahhoz, hogy
pulzárok segítségével kimutathassák
őket. (Erre majd csak az ESA világűrbe telepítendő lézer-interferométeres
gravitációs hullám obszervatóriuma, a
2038-ra tervezett eLISA misszió lesz
képes, amelynek előfutára, a LISA
Pathfinder misszió, tavaly decemberi sikeres felbocsátását követően idén január végén érte el tervezett pozícióját.)
A NANOGrav projekt szempontjából a pulzárok azért különösen érdekesek, mert nagyon pontos óraként használhatók. Amennyiben ugyanis mágneses és forgási tengelyük nem esik
egybe, a mágneses tengely irányába kibocsátott sugárnyalábjaik egy világítótorony fénykévéjéhez hasonlóan pász-

táznak körbe: valahányszor ez sugárcsóva a Föld irányába mutat, azt egy rövid ideig tartó impulzusként észleljük.
Ezek a jelek szabályos periodicitással ismétlődnek – mint egy óra tik-takolása.
A legpontosabban az úgynevezett milliszekundumos pulzárok „ketyegnek”,
amelyek másodpercenként több százszor fordulnak körbe, a pulzálásukon
alapuló időmérés pontossága a legjobb
földi atomórákéval vetekszik.
A NANOGrav a pulzárok segítségével egyfajta – a földi helyzetmeghatározásban használ globális helyzetmeghatározó rendszerhez (GPS-hez) hasonló elven működő – kozmikus globális
helyzetmeghatározó rendszert épít ki,
amellyel a Föld parányi (például gravitációs hullámok okozta) elmozdulásai is
érzékelhetők. A NANOGrav úgy használja fel a pulzárok periodikusan érkező
rádiójeleit, ahogy a GPS a Föld körül keringő speciális műholdak fedélzetén lévő atomórák nagyon pontos jeleit.
Ahhoz azonban, hogy a rendszer valóban nagyon parányi eltolódásokat is
észlelhessen, viszonylag nagy számú
pulzárból álló hálózatra van szükség.
„Olyanok vagyunk, mint a hálójában ülő,
zsákmányra váró pók: minél több szálon
keresztül érkezhet be az információ, annál
biztosabban észleljük a háló legcsekélyebb
rezdülését is” – mondta Michele Vallisneri, a JPL/Caltech kutatócsoportjának
tagja. Ehhez a kutató szerint széleskörű
nemzetközi együttműködésre van
szükség. A NANOGrav hálózatába
eddig 54 pulzárt vontak be, ám ebből
csupán néhány figyelhető meg a déli
félgömbön. A JPL/Caltech csoport szerint ez lehet az oka annak, hogy ausztrál csillagászok éppen tavaly szeptember végén jelentették be, hogy 11 évnyi
kitartó megfigyelés után sem sikerült
gravitációs hullámok nyomaira bukkanni. (A sors iróniája, hogy akkorra a
LIGO-csoport már túl volt a felfedezésen, csak a hivatalos bejelentésére
kellett idén februárig várni.)
Az eddigi kudarc és a fennálló technikai nehézségek ellenére Taylor és
munkatársai bíznak abban, hogy
egy évtizeden belül, a monitorozott
pulzárok számának növelésével a
NANOGrav sikere sem marad el, és
akkor az alacsony frekvenciás gravitációs hullámok segítségével a LIGOétól nagyon eltérő asztrofizikai folyamatokba pillanthatnak be.
GAJZÁGÓ ÉVA

ÉT-ETOLÓGIA
Macskamarasztalás
Ausztráliában

A házimacska világszerte a legnépszerűbb társállatok egyike. A ház körüli
hasznos egerésző azonban komoly természetvédelmi problémaforrásként is
hallat magáról. A kertes övezetekben az
öntevékeny macskák riasztó mennyiségű madarat, kisemlőst és hüllőt zsákmányolnak; Európában pedig a falusi
macskapopuláció a ritkuló vadmacskaállományt fenyegeti hibridizáció révén.
Mivel a macskatulajdonosok nem szívesen (és nem könnyen) ítélik kedvenceiket teljes szobafogságra, a szabadba is kijáró cirmosok károkozásának egyéb
megoldásokkal igyekeznek elejét venni.
A zsákmányolás visszaszorítására jól be-

vált módszer a kereskedelemben is kapható macska-előke, valamint a szintén
az állat nyakára erősíthető színpompás
„bohócgallér”. Míg az előke meggátolja
a macska vadászó mancscsapásait, a bohócgallér elriasztja a prédát. Egy friss
ausztrál kutatásban most azt is megvizsgálták, vajon az így felszerelt macskák
kószálási hajlandósága is lecsökken-e.
Összesen 30 macskát láttak el GPS jeladóval a mozgáskörzet meghatározására, és 5 napon át csak a jeladóval, további
5 napig pedig valamelyik gallérral ellátva rögzítették, merre is járnak a macskák. Kiderült, hogy a kevésbé eredményes vadászat nem tartja vissza a macskákat a járőrözéstől, továbbra is nagyjából 2,5 hektár maradt a naponta bejárt
területük. Vagyis ha a gazdát nemcsak a
környező vadvilág, hanem a macska
biztonsága is izgatja, ne bízza kedvencét
egy gallérra – hanem sajnos marad a
szobafogság.
PONGRÁCZ PÉTER
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A KÖZÖNSÉGKEDVENC
KOCKÁSLILIOM
Hatodik alkalommal választották
meg hazánkban az év vadvirágát. A Magyar Természettudományi

Múzeum

megrendezett

által

internetes,

nyilvános szavazáson 2016-

K 108992

ban a mocsári kockásliliom a négy jelöltre beérkezett 1282 szavazat 40 százalékát szerezte meg.

A

mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) az egyik legjellegzetesebb és legszebb hazai
vadvirág. Közismertségére és közkedveltségére utal számos népi elnevezése,
mint az ostáblaliliom, kotuliliom,
kongóvirág, kakukkvirág, bíbicvirág,
konyócska, fekete tulipán, szerencsemák, mezei kisasszony.
Elterjedési területe Nyugat-Európától (Franciaország, Nagy-Britannia) a
Kaukázusig húzódik. Észak-Európában csak dísznövényként telepítve,
ritkán kivadulva fordul elő. A legtöbb országban, ahol előfordul, mára
megfogyatkozott és emiatt védelmet
élvez. Látványos virágainak színéhez
és mintázatához legendák fűződnek.
Svédországban úgy tartják, hogy a
háromkorona-háború során elesett
dán katonák nyomán piros, a svédek
után fehér virágai bújtak elő a csatamezőn. Horvátországban lepellevelein a nemzeti címer piros-fehér
négyzetekből felépülő mintáját vélik
felfedezni és Kockavica-nak nevezik. Hazánkban Zalaistvánd település címernövénye.
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Magyarországon sajátos elterjedési
mintázatot mutat: a Dunántúl déli és
nyugati részén, valamint az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység néhány pontján (a Cserehátban, a Bükkben és a Mátrában) fordul elő, míg a
Bodrogközből kipusztult. Rendszerint
láp- és ligeterdőkben, másodlagosan az
ezek helyén kialakult mocsár- és lápréteken fordul elő. Hazánkban 5 lelőhely
adatai alapján erősen savanyú kémhatású (pH 3,9–5), kis sótartalmú, legfeljebb
enyhén szoloncsákos, alacsony mész(<0,05%) és magas humusztartalmú
(4,4–20,4%) talajokon fordul elő. Termőhelyein a talaj nitrogén-, foszfor- és
káliumtartalma tág határok között változik.
Mérgez mezei kisasszony

Hagymás, évelő faj, amelynek elágazásmentes, vékony szárán többnyire
magányosan (nagyon ritkán kettesével)
fejlődnek bókoló virágai. Ezek hat lepellevelének sajátos rajzolatát a bíbor
különböző árnyalatai adják. �llományai igen változatosak, virágszínük
egymástól nagyon eltérő lehet. A Zala
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(SIMÁN LÁSZLÓ FELVÉTELE)

PUB-I 117209

A Fritillaria
bithynica DélnyugatTörökországban
fordul el (A); a F.
messanensis a Balkán
és az Appenini-félsziget
lakója (B); a F. rhodia
Rodosz szigetének
bennszülöttje (C); a F.
persica a Közel-Keleten
él (D); a F. tubaeformis a
Dél-Alpokban található
(E); a F. uvae-vulpis
a Közel-Kelet lakója
(F); a F. imperialis
(császárkorona)
Kis-Ázsiától a
Himalájáig elterjedt,
hazánkban gyakran
ültetett dísznövény
(G); a F. theophrastii
Leszbosz szigetének
endemizmusa (H)
(MOLNÁR V. ATTILA
FELVÉTELEI)

NEM MINDEN KOCKÁSLILIOM KOCKÁS...
A nemzetség több mint 100 faja az északi félteke mérsékelt övében
(Észak-Amerikától Európán és a Mediterráneum térségén keresztül
Kelet-Ázsiáig) elterjedt. A kockásliliomfajokra jellemz k a bókoló, látványos, színes virágok, amelyek azonban csak néhány faj esetében
mutatnak a mi fajunkéra emlékeztet „kockás” mintázatot. (Egyébként
hasonló mintázatú lepellevelei vannak néhány mediterrán elterjedés
kikericsfajnak is.)

Hazánkban a
Dunántúl déli és
nyugati részén,
valamint az
Észak-Alföldön
és az Északiközéphegység
néhány pontján
fordul el
(TAKÁCS ATTILA
GRAFIKÁJA)

megyében élő kockásliliomok többsége
sötét vörösesbarna alapszínű, míg a Beregi-síkon a halványabb virágú tövek
gyakoribbak. Hófehér és sárgás színváltozatai is ismertek. A virágon belül hat
porzó, egy háromkaréjú bibe és a leplek
tövében egy-egy mézfejtő (nektárium)

A nemzetség tudományos nevét – Fritillaria – onnan kapta, hogy az
ide tartozó fajok virágának alakja az ókori rómaiak kockavet poharára,
a fritillus-ra emlékeztet.
A mocsári kockásliliomtól eltér en a nemzetség fajainak többsége
szárazabb term helyeken fordul el , legtöbbjük a Földközi-tenger partvidékein és szigetein, valamint ázsiai magashegységekben él. Molekuláris genetikai vizsgálatok alapján a liliomok (Lilium) közeli rokonai, és
monoﬁletikus leszármazásúak, azaz valamennyi faj egy közös s leszármazottja.

helyezkedik el. Hajtásai virágzáskor 15–
20 centiméter magasak, a termésérés során viszont ennek két-háromszorosára is
megnőnek. Levelei egyszerűek, keskenyek, szórt állásúak. Körülbelül 2 centiméteres, három kopáccsal nyíló toktermése – a virággal ellentétben – felálló.
Lapos, sárgásbarna színű magvai keskenyen hártyás szegélyűek, szél vagy víz
útján terjednek, február-márciusban csíráznak. Ezt követően 5–� éven keresztül
csupán vegetatív szervei fejlődnek, példányai csak ezután képesek virágozni.
A szaporodóképes életszakasz további
mintegy 25 évig tarthat. Termőhelyeinek téli elöntése nemcsak magjainak
terjesztésében tölt be fontos szerepet,
hanem azzal is jár, hogy a talajvízzel átitatott talaj kora tavasszal lassan melegszik fel. Az alacsony talajhőmérséklet a

virágzás idején meggátolja a kockásliliom növényi versenytársainak gyors fejlődését. Hajtásai – különösen az emlősökre nézve – mérgezők.
Éves életciklusában két aktív időszak
van. Levelei ősszel jelennek meg, virágzása és termésérlelése tavaszra esik.
A Kárpát-medencei virágzó állapotú
herbáriumi példányait február 28-a és
május 24-e között gyűjtötték, a �0
vizsgált példány gyűjtésének középnapja április 1�-e volt.
Kora tavaszi táplálékforrás

A nyíló virágok 5–� napon keresztül átlagosan napi 11 mg nektárt választanak
ki, de a nektár mennyisége és cukortartalma egyaránt csökken a virágzás
előrehaladtával. A kockásliliomok nektárjának cukorösszetétele az egyes fajok
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Bimbós állapotú
példányainak
sajátos
habitusa miatt
az angolok
kígyófejnek (snake
head) nevezik
(LÖKI VIKTOR
FELVÉTELE)

Legtöbb nyelvben neve jellegzetes alakú és mintázatú virágaira utal
(MOLNÁR V. ATTILA FELVÉTELE)

A Kárpát-medencéb l származó herbáriumi példányok
gy jtési dátuma alapján február és május vége között virágozhat,
de leggyakrabban március végét l május elejéig díszlik

között jelentős különbségeket mutat: az
év vadvirágának megválasztott faj nektárjának cukortartalma átlagosan
50 százalék körül van, benne szaharóz,
glükóz és fruktóz nagyjából egyforma
arányban található, és a 2,5–3 napig termelődő virágporral együtt fontos kora
tavaszi táplálékforrást jelent a megporzó rovaroknak. Mivel az évnek abban
az időszakában virágzik, amikor a potenciális megporzó rovarok egyedszáma és aktivitása egyaránt alacsony, a virágait igen ritkán látogatják rovarok
(egy-egy virágot összesen általában csupán néhány alkalommal). Megporzásában szerepük van magányos és társas
életmódú méheknek, darazsaknak és
kétszárnyúaknak is, de legjelentősebbek
a poszméhek – főként a gyakori és hi-

Három kopáccsal nyíló
termései
(NAGY TIMEA FELVÉTELE)
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degtűrő kövi és földi poszméh (Bombus
lapidarius és Bombus terrestris). Lengyelországi vizsgálatok alapján a nagy állományok termésképzését nem limitálja a megporzók száma. Kisebb állományok felmorzsolódásához hozzájárulhat a megporzók ritkasága, annál is
inkább, mert az önmegporzás bár
egészséges magokat eredményez,
mégis igen ritkán fordul elő.
Termésérlelése a virágzást mintegy
1 hónappal követi, terméses állapotú herbáriumi példányait a Kárpát-medencében április 24-e és május 24-e között
gyűjtötték. A magházban átlagosan
120–1�0 magkezdemény található, míg
a termésekben lévő magok száma átlagosan 86–118 között változik az évjárathatástól és a megporzástól függően.
Csokorban árulták

Néhány évtizeddel ezelőtt virágait például nyugat-magyarországi városok
piacain árulták, de szerencsére ez ma
már nem jellemző. �llományai a folyószabályozások következtében, termőhelyeinek kiszárítása és feltörése, műtrágyázása és egyes özöngyomok (például aranyvessző, gyalogakác) térnyerése miatt erősen megfogyatkoztak. A
mocsári kockáslilom megőrzésének kulcsa az élőhelyeinek fenntartása, a számára otthont adó gyepek megfelelő időben
történő kaszálása és az otthonául szolgáló
erdők fafajösszetételének megőrzése.
MOLNÁR V. ATTILA
TAKÁCS ATTILA

Az írás a Nemzeti Tehetség Program
(NTP-EFÖ-P-15) támogatásával készült.

A SIKERES GYEPTELEPÍTÉS RECEPTJE?

SHONOS FÜVEK MAGJAI
Réti kakukkszegf

Egy új kutatás arra figyelmeztet: fontos, hogy rétek telepítésénél az shonos füvek, gyógynövények helyi változatainak magjait telepítsék. Németországban 2020-tól már csak ilyen, helyi változatok magjai használhatók.
németországi erd gazdálkodásban bevált gyakorlat, hogy shonos fafajokon belül is a helyi változatot telepítik. „Eddig
azonban gyepek esetében nem alakult ki ilyen szabályozás” –
mondta Walter Durka, az UFZ biológusa. A németországi UFZ (Helmholtz Környezetkutató Központ) és a TUM (Technische Universität München) kutatói azt vizsgálták, milyen el nyökkel jár, ha gyepek telepítéséhez shonos fajok helyi változatait használják.
Jelenleg a Németországban forgalmazott f magok, gyógynövény magok, bár shonos fajok, a gyakorlatban bármilyen term helyr l jöhetnek. Németország 2007-ben és 2008-ban 13 000 tonna f magot és 280
tonna gyógynövénymagot importált – ezek nem a helyi viszonyokhoz
adaptálódott változatok, hiszen akár Új-Zélandon is termelhették a vet magot. A Hannoveri Egyetem munkatársai Németországot 22 származási régióra, ezeket azután 8 gyártási zónára osztották.
A kísérlet keretében hét, általánosan elterjedt réti növényt vizsgáltak,
melyek nyolc különböz németországi származási régióból érkeztek.
„Minden faj esetében találtunk genetikai eltérést a változatok között” –
összegezte Walter Durka. A genetikai különbség mértéke az adott növény életmódjától függ. Például azok a f félék, melyek szélporzásúak,
csak viszonylag nagy távolság esetén változtatják meg genetikai információjukat. A rendkívül elterjedt francia perje (Arrhenatherum elatius)
változatai között a legkisebb a genetikai eltérés régiónként. Az ellenkez je igaz a réti kakukkszegf re (Lychnis ﬂos-cuculi), mely rovarporozta
növény, és sokkal ritkább, mint a francia perje. „Mindez alacsony génáramláshoz vezet, ennek következtében a különböz populációk viszonylatában nagyok a genetikai eltérések” – magyarázta Walter Durka.
A fehér galaj (Galium album) esetében a kutatók határozott tendenciát
is felfedeztek: a genetikai eltérés annak függvényében vált egyre nagyobbá, minél messzebb voltak egymástól a származási helyek és minél különböz bb volt az éghajlatuk. Ez egyértelm en jelzi, hogy a változatok alkalmazkodtak él helyükhöz. Ezért sikeresebbek azokban a régiókban, melyek származási helyükhöz közel fekszenek. Az utóbbi feltételezést egy másik kísérlettel igazolták.
A kísérletben a 7 faj 8 változatát termesztették Freisingben, Tübingenben, Halléban és Münsterben, megﬁgyelték növekedésüket és virágzásukat. A helyi régióból származó növények jobban növekedtek, átlago-

A

san 7 százalékkal több biomasszát termeltek, és 10 százalékkal több
virágzatuk fejl dött ki, mint ugyanannak a fajnak azon változatai, melyek
különböz régiókból származtak – foglalta össze az eredményt Anna
Bucharova és Oliver Bossdorf, a Tübingeni Egyetem munkatársai.
A regionális mag koncepciójának kritikusai azzal érvelnek, hogy a klímaváltozás miatt a délr l származó növények életképesebbek lesznek.
A kutatás azonban ezt nem támasztotta alá. Habár a kísérleti kertekben
Fehér galaj

Francia perje

2013-ban a h mérséklet 1,5–2 fokkal haladta meg az átlagh mérsékletet, a melegebb régiókból származó növények nem teljesítettek jobban.
Növekedés szempontjából fontos a nappalok hossza, és a környezet
mikrobiológiai összetétele is.
A helyi változatok telepítése nem csak a növénynek, de a befogadó
környezetnek is áldásos. A helyi változatok különböz id ben hoznak
virágot. „Ökológiai szempontból ez óriási különbségnek számít” –
mondta Anna Bucharova. Sok rovar – mely részt vesz a beporzásban,
lakhelye a virág vagy a terméseket fogyasztja – bioritmusa az adott régió id zítései alapján m ködik. „Reális a veszély, hogy az egész ökoszisztéma felborul, ha a más régióból származó növények nem a megfelel id ben virágoznak” – ez még egy ok arra, hogy a helyi változatok
telepítését szorgalmazzák, összegezte Anna Bucharova.
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

MINDENNAPI KENYERÜNK
Az európai lakosság nagy része már két évezrede imádságában kéri: „mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!”.
Életünk egyik f eleme a táplálkozás, de napjainkban ez már
gyakran nem csak a létszükséglet energia bevitelét jelenti.
Eszünk, ha unatkozunk, ha idegesek vagyunk, ha boldogságra vágyunk és még sorolhatnánk. Nehéz lett volna akár
csak 100 évvel ezel tt elképzelni, hogy a Földön sok helyütt
az obezitás (kóros túlsúlyosság) nagyobb problémát okoz,
mint az alultápláltság. Ezt a témát járja körül a Gödöll i
Református Líceum diákjainak írása.
XXI. század kezdetén élő hétmilliárd emberből a túlsúly
vagy az alultápláltság hárommilliárdra jellemző. Először fordul elő
a történelemben, hogy ez kétmilliárd
ember esetében obezitást jelent. Túlsúlyról akkor beszélünk, amikor a
testtömeg index (BMI) értéke 25 és
30 kg/m2 között van, elhízás pedig
az, amikor ez az érték meghaladja a
30 kg/m2 –t. (Manapság a BMI helyett
egyre elterjedtebb a haskerület mérése.)
Meghökkentő és elszomorító, hogy
egy közelmúltban elkészült OECDfelmérés szerint, az elhízás területén
egyértelműen mi, magyarok vezetjük
az európai toplistát.
A zsírszövet testünk 8-30%-át teszi
ki. Két típusba sorolható: barna- és fehérzsírszövet. Az elhízásért felelős fehérzsírszövet sejtjei az adipociták. Felépítésükre jellemző a sejt központjában
elhelyezkedő, pecsétgyűrűszerű zsírcsepp és az azt periférikusan körülvevő
sejtplazma, benne a sejtmaggal. A zsírszövet a neutrális zsírokat raktározza,
melyek a glicerinnek zsírsavakkal képzett észterei.
A fehérzsírszövetet elhelyezkedése
alapján négy csoportra oszthatjuk. A
subcutan a bőraljában, jelentős mértékben a végtagokban, de kis mértékben a
törzsön is elhelyezkedő zsírszöveti réteg. A viscerális hasi zsírszövet, a zsigerek környékén található meg. Az utolsó két csoportot a pericardialis (szív

A
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környéki), és a perirenalis (a vese környéki) zsírszövet.
A zsírszövet egész életünk során differenciálódik. A differenciáció során
preadipocitákból adipociták keletkeznek, melynek során a sejtek osztódó
képessége csökken, illetve megjelen-

tudják, de a zsírszövet egyben hormonokat is termel.
A felsorolt feladatok közül a legismertebb az energiaraktározás. A
lipidek fajlagos energiatartalma majd
kétszerese a szénhidrátokénak, ami
nagy fajlagos hidrogéntartalmukkal
hozható összefüggésbe. Mivel a neutrális zsírok sok hidrogénatomot tartalmaznak, sok elektronszállító koenzim (NADH,
A kültakaró
FADH2) keletkezik a biolób raljában található
giai oxidáció első két lépésész rhagyma körül
ben (ß-oxidáció, citromsavelhelyezked
ciklus), így nagy mennyiséadipociták
gű ATP szabadul fel a ter(HORVÁTH ZSOLT
minális oxidáció során.
FELVÉTELE)
Az utóbbi évtizedekben
egyre nagyobb érdeklődés
fordul a zsírszövet által termelt hormon, a leptin felé. Mennyisége arányos
a zsírszövet mennyiségével, de a
subcutan zsírszövet többet termel,
mint a viscerális. A vér-agy gáton átjutva csökkenti az étvágyat, fokozza a
hőtermelést, ugyanakkor csökkenti a
nek a trigliceridszintézis és a lipolízis zsírsavszintézist a májban, növeli a
enzimei. Ezt a folyamatot a glükokor- zsírsavoxidáció mértékét, így gátolja az
tikoidok befolyásolják, melyek a elzsírosodást.
subcutan és a viscerális zsírszövet aráHasonlóan fontos a zsírszövet által
nyát képesek megváltoztatni. A zsír- termelt másik hormon, a főleg a cuszövet számos feladattal rendelkezik: korháztartásban résztvevő fehérje: az
energiát raktároz, neutrális zsírokat adiponektin. Fokozza az inzulin hatászintetizál és bont, hőszigetel, mecha- sát, csökkenti az inzulin iránti rezisznikailag véd, raktározza a DEAK- tenciát, elősegíti a sejtek cukorfelvétevitaminokat, ugyanakkor kevesen lét és a zsírsavak oxidációját. Vérszintje
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diabéteszesekben, elhízottakban és koszorúérbetegekben általában alacsony. Ahogy más endokrin szervnél, itt is megfigyelhető, hogy ha
egy szövet ( jelen esetben a zsírszövet) vagy szerv ellentétes hatású hormonokat termel, akkor ezek egymás
szintjét negatív visszacsatolás
útján szabályozzák. Az
adiponektinnel ellentétes a
rezisztin hatása, ennek megfelelően kórosan magas szintje inzulinrezisztenciát alakít
ki, szerepet játszik az elhízásban. A zsírszövet a szervezet
hormonháztartásában jelentős szerepet tölt be, így eltávolítása (zsírleszívás) jelentős
hormonális átrendeződéssel
jár, ami a beavatkozás eredeti céljával pontosan ellentétes lehet. (zsírleszívás
leptinhiány
étvágynövekedés újbóli elhízás)
Mivel a zsírszövet a szervezet legfontosabb energiarak-

köszönhető. Vagyis diétával lehet a leghatásosabban tenni az elhízás ellen.)
Az anyagcsere másik szakasza a
lipolízis, a zsírbontás, az energiafelszabadítás ideje. Ezt az adipociták
hormonérzékeny lipáza indítja el, a
vérkeringésbe kerülő glicerinből a máj-

A szervezetbe kerülő táplálék felvételében, elutasításában a hipotalamuszban
található „éhség és jóllakottság központ” kap szerepet. A hipotalamuszt
befolyásolja az agytörzs, illetve néhány
hormon, mint például a leptin, inzulin
vagy a gyomor által termelt ghrelin.
Az energiaháztartás szabályozásában kiemelt jelentőségű helye van a nucleus
arcuatusnak (ARC), mely a
hipotalamusz bázisán helyezkedik el. Két fő területe van,
Az éhség és jólakottság központja
a hipotalamuszban a nucleus arcuatus
(FONYÓ ATTILA ORVOSI ÉLETTAN KÖNYVE
ALAPJÁN)

ban glicerin-3-foszfát képződik,
amelyből vagy újra triglicerid lesz, vagy
belép a glikolízisbe, energiát állít elő. A
zsírsavak pedig mint energiaforrások, a
vérkeringés útján jutnak el a szervekhez. A hormonérzékeny lipázt adrenalin, noradrenalin, glukagon, ACTH
(stresszhormonok) aktiválja, míg az inzulin gátolja a működésében.
A táplálékfelvétel szabályozásában,
vagyis az éhség-jóllakottság ritmusának
kialakításában a legfontosabb szabályozási
elv a testtömeg, azon belül a zsírszövet tömegének megőrzése. A egészségmegőrzés szempontjából az lenne a kívánaLeptin hormon
tos,haamindennaposenergiafelvétel
(KÉP: WIKIPEDIA)
megegyezne a napi energiaszükséglettel. A fogyás a zsírtömeg csökkentésén keresztül érhető el. A testzsír áltára, természetes, hogy anyagcseréje a landósága azonban evolúciós előnnyel
táplálkozás ritmusa alapján szabályo- rendelkezik, a legnagyobb energiatartazott. A zsírszövet anyagcseréje tehát két lommal rendelkező anyag megőrzése az
szakaszra bontható. Az első részben a emberiség eddigi történetének nagy rébélben felszívódó zsírok és a májban, a szében életfontosságú volt. A fogyás
szőlőcukorból átalakult zsírok a vérke- nehézsége ezzel magyarázható. A hízás
ringésben, a globulinfehérjékhez kap- is nehéz lenne, de vannak jelenségek,
csolódva lipoproteineket alkotnak. A amelyek mégis megkönnyítik a zsírzsírok 90%-a a bélből, 10%-a májból párnák kialakulását: a napi ritmust fiszármazik. (Ez az jelenti, hogy az elhí- gyelembe nem vevő energiabevitel, ilzás nagy részben a kívülről felvett, és letve a táplálkozásnak a hedonisztikus,
nem a szervezet által termelt zsírnak más néven az élvezeti jellege.

az orexigén , és az anorexigénzóna. Az orexigén zóna
a táplálékfelvételt indukálja,
illetve ez alakítja ki az éhségérzetet, melyet az általa
termelt Y neuropeptiddel
(NYP),
illetve
agutikapcsolt proteinnel éri el
(AgRP). Az orexigén zóna a
hipotalamusz más területein (LHArégió) keresztül kapcsolatban áll az
agy jutalmazási központjával, ennek
hatására alakul ki a táplálkozás hedonisztikus jellege. Az LHA-régió sérülése igen súlyos lesoványodáshoz
(anorexia) vezet. Az orexigén zóna a
homloklebeny prefrontális kérgén
keresztül alakítja ki a táplálékkeresési és táplálékfelvételi attitűdöt.
Az ARC másik részéből indulnak
ki az anorexigén pályák, melyek gátolják a táplálékfelvételt, kialakítva a
teltség érzetet. Az anorexigén pályák elindítói a POMC- (propriomelanokortin) neuronok, melyek
ugyanúgy a nucleus arcuatusban helyezkednek el, mint az orexigén neuronok.
A
POMC-neuronok
MSH-t és még egy sor más peptidet
termelnek, melyek receptorai az
MC4-receptorok. Akár a receptor,
akár a POMC-peptidek genetikai hibája elhízáshoz vezet, hiszen kiesik a
táplálékfelvételt gátló mechanizmus.
Rosszindulatú daganatoknál bekövetkező súlyvesztés, sorvadás annak köszönhető, hogy a tu morsejtekben termelt anyagok MC4
receptor túl mű kö dést okoznak.
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Az ARC működését két hormoncsoAz elhízásnak lehetnek környezeti és zsírsavszintézis (mind inzulinhatás).
port határozza meg. Az egyik csopor- genetikai okai. Genetikai alapon az el- Ugyanakkor ezek a hatások mindösztot a leptin és az inzulin alkotja. Mivel hízás két esetben vezethető vissza a szesen a raktározott zsír 10%-át teszik
a zsírszövet tömege állandó, és a vércu- leptinrendszerre: a leptin és a ki. A zsír az elhízás tömeg gyarapodákorszint sem leng ki jelentősen egészsé- leptinreceptor gén hibájánál. Ha a sának fő okozója, hiszen a tömegváltoges emberekben, ezért a két hormon leptin mindkét allélja hibás, ami nagyon zás �5%-a a zsírszövetben keresendő. A
hosszútávon befolyásolja az energia- ritkán fordul elő, az elhízás leptin adásá- felvett zsírok eloxidálása nem megy
mérleget. A másik hormoncsoportba a val normalizálható. A leptinreceptor végbe, ezek mindenképpen raktárobélrendszer által termelt
zódnak.
peptidek tartoznak, ezek
Az alma típusú elhíA leptin
koncentrációja
a táplálkozás aktuális
záshoz (ilyenkor a
A leptintöbblet
helyzete alapján befolyávisceralis zsírszövet tö(leáll a tápláléksolják az ARC-ot.
mege nő meg) magas
Normoleptin szint
felvétel)
(Kielégít energiaellátás)
Ha a szervezetben
vérnyomás, infarktus,
leptintöbblet lép fel, akagyvérzés, emelkedett
kor leáll a táplálékfelvévérzsírszint, cukorbetel, fokozódik az enertegség társulhat, míg a
Id
giaráfordítás, tehát bekörte típusú elhízás (a
indul a fogyás. Ezek a
subcutan zsírszövet felfolyamatok az orexigén
szaporodásával jár) elA leptinhiány (éhség)
peptidszintézis (NYP,
sősorban mozgásszervi
AgRP) gátlásával és az
és viszérbetegségek kiLeptinkoncentrációanorexigének serkenalakulásához vezethet.
változás hatásai
tésével függnek össze. Tartós éhe- génhibája a II. típusú cukorA betegségek természetezéskor (fogyókúra) megszűnik az betegség egyik fajtája. Az absen egyaránt súlyosak leorexigéngátlás, ezért megjelenik a szolút, illetve relatív leptinhiány mindkét hetnek, az alma elhízás mégis jóval sútáplálékfelvétel szükségessége, ezért esetben táplálékkereséssel, azaz lyosabb egészségügyi kockázattal jár
nehéz a fogyás. Anorexia esetén a hyperphagiaval (nagymértékű táplálék- együtt.
leptinhiány kihat a hipotalamo- bevitellel), illetve a pajzsmirigyhomonok
Az elhízáshoz vezető folyamatok
hipofiziális rendszeren keresztül az alacsony szintjével (mixödémás tüne- következtében fokozatosan kialakuló
ivarsejttermelésre, gátolja azt, így tek) és az ivarsejttermelés megszűnésé- anyagcsere-betegség a metabolikus
meddőség alakul ki.
vel jár együtt. Örökletes oka lehet az el- szindróma. Jellemező tünet az inzuAz inzulin szerepet kap az éhség- hízásnak az MC4-receptor defektusa, linrezisztencia, az ennek következtéjóllakottság érzésének kialakításában. (ami a súlyos elhízások 5%-ért felelős), ben kialakuló magas inzulinszint, az
Ha a vércukorszint magas, akkor az illetve a POMC-gén mutációja (ez a almatípusú elhízás, a II. típusú cuinzulin koncentrációja is magas, ami mellékvesekéreg hibája mellett a fiatal- korbetegség, a magas vérnyomás, a
az orexigénpályák gátlásával jár, így kori elhízás okozója) is, vagy az MSH lipidanyagcsere számos zavara és az
a táplálékfelvétel leáll. Ezzel magya- peptid hiánya.
ennek következtében kialakuló érelrázható, hogy a II. típusú cukorbeAz elhízott állapot kialakulásában meszesedés. Ezek mindegyike különtegségnél az obesitás nagyon gyako- természetesen a legfontosabb környe- külön is igen súlyosan érinthetik azori kísérő tünet, mivel az ekkor fellé- zeti tényező a táplálék összetétele. A kat a családokat, közösségeket, ahol
pő inzulinrezisztencia állandó éhség- nagy energiatartalmú zsír megszerzése az obezitás miatt keringési katasztróérzetet alakít ki.
és megtartása evolúciós előnyt jelent. fa folyamatok alakulnak ki. Egy agyA másik hormoncsoport a táplálko- Manapság a táplálék nagy energiatar- vérzés, szívinfarktus, tüdőembólia,
zás aktuális helyzetéről tájékoztatja a talmú, könnyen megszerezhető, illetve érszűkület hosszú időre rendkívüli
központi idegrendszert, logikus, hogy az elhízás oka lehet a mozgásszegény terheket ró a beteget ápolókra, és terezek a béltraktus hormonjai. A GLP-1 életmód. A többletenergia-bevitelnek mészetesen közvetetten, gazdasági
(glükagonszerű peptid-1) és a CCK, oka az is, hogy az evés hedonisztikus, alapon az egész magyar társadalomazaz kolecisztokinin jóllakottsághor- feszültséglevezető. Bizonyos határon ra. A magyar népességben egyre namonok, melyik agytörzsön keresztül belül a magas fehérjetartalmú táplálék gyobb mértékben megjelenő elhíhatnak a hipotalamuszra, ennek kö- fogyasztása lenne kívánatos, ilyenkor zottság felhívja a figyelmet arra,
szönhetően orexigéngátlás alakul ki, az emésztés után keletkezett aminosa- hogy ki kell, alakuljon az ország laés a táplálkozás ideje csökken. (A vakból a fehérjék és a nukleinsavak kosaiban az egészség megőrzés egyéhosszabbra nyúlt evésnél ezek a hor- szintézise nő meg. A magas szénhidrát- ni, közösségi felelősség érzete.
monok a hatásukat jobban képesek tartalmú táplálék bevitele esetén a bioPAPP TÍMEA
kifejteni, így kisebb lesz az lógiai oxidáció aktivitása növekszik,
SZEKERES ZSÓFIA
energiabevitel, ezért is egészséges a miközben nő a glikogén raktározása a
HUORNASZKI CSABA
nyugodt evés (slow food).)
májban, izomban, és serken a májban a
HORVÁTH ZSOLT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Régi értékek új köntösben

A XXI. században (hely)történetet írni nem könnyű feladat.
Számos olyan inger éri a felgyorsult, információkkal terhelt
világban az embereket, amelyek valósággal telítik őket a
mindennapok során. Így kevésbé fogékonyak lesznek arra,
hogy elmélyültebb, nem a pillanatnyi szituációkra reflektáló
ismeretekre fókuszáljanak. A gyakorlat mégis azt látszik
igazolni, hogy akad rés a bástyán: arra ugyanis jelentkezik
igény, hogy letéve a napi gondokat, megpihenjen az elme,
ismerkedvén például annak a szűkebb környezetnek a múltjával, amely környezi az embert és
családját, egykor pedig őseit formálta. Hasonló
módon, ahogy a globalizálódó világban nő az érdeklődés (nyilván a kutatási lehetőségek bővülésének hatására is) a családfakutatás iránt, ugyanígy feléledni látszik a lokálpatriotizmus is. Ezt
azonban az arra szakosodott erőknek ki kell szolgálni: felkelteni az érdeklődést ott, ahol az még
nem vagy csak csírájában létezik, s erősíteni ott, ahol
már gyökeret eresztett.
Ennek hagyományosan egyik legjobb eszköze egy
helytörténeti folyóirat. Egy olyan lap, ahol az ismerős
nevek, az ismerős utcák, szegletek, dűlők, épületek
múltja villan fel, hídként kötve össze a jelent a múlttal. Mindez azonban az internet előtti időknek megfelelő módon már
nem képes elérni célját. A fekete-fehér, néhány rossz minőségű fotóval ellátott, rossz minőségű papírra nyomott kiadványok ideje lejárt. Az igényes tartalomhoz immár alapvető elvárás a kor követelményeinek megfelelő színvonalú külső is,
amely segít leszámolni azzal a hamis tézissel, hogy amelyik
kiadvány színes és szórakoztató stílusú, az nem tudományos.
S hogy ez mennyire így van, azt Kecskemét új helytörténeti
folyóirata igen szemléletesen példázza!
A Hírös Históriák testvérkiadványával, az egészen más területre fókuszáló, de csakúgy kecskeméti kötődésű Hírös
Gazdasággal együtt indult útjára a múlt év végén. A lap – az
előzetes tervek szerint évente kétszer, de újabb terveik szerint legalább négyszer – a Kecskeméti Médiacentrum helytörténeti magazinjaként jelenik meg, �4 oldalon, A4-es formátumban. Bán János főszerkesztő így határozta meg a lap célját köszöntőjében: „olyan helytörténeti, a lokálpatrióta hagyományokat híven ápoló, ismeretterjesztő magazin létrehozása lebegett
a szemünk előtt, amely diákok s felnőtt érdeklődők számára is érdekes, alapos szakmaisággal megírt cikkek segítségével visz közelebb ahhoz, hogy közösen megfogalmazhassuk: mit is jelent kecskemétinek lenni?”.
E célok elérésére a (ne feledjük: Bán Mór néven kiváló történeti fantasykat és igaz történeti regényeket publikáló!) főszerkesztő mellett a Kecskeméti Katona József Múzeumból Kriston
Vízi József felelős szerkesztő, továbbá ifj. Gyergyádesz László és
Hajagos Csaba fogott össze, valamint a Hírös Naptár szerkesztője, Varga Géza. A szerkesztőbizottság tagjai és az általuk megkeresett/felkért más szerzők írásai révén pedig egy minden értelemben színes és tartalmas magazin állt össze, amelyet így
lehet jellemezni röviden: régi értékek új köntösben.
Méghozzá beszélő köntösben. Mert a szerkesztők szerencsés vagy inkább értő kézzel végezték munkájukat. A bemutatkozó szám veleje egy téma köré sűrűsödik, ez pedig a

kora újkori Kecskemét, vagyis a Mikszáth Kálmán-féle
beszélő köntös időszakának Kecskemétje. A tematika
már csak azért is igen ötletes, mert Mikszáth regénye
nyomán a történeti és régészeti megközelítés mellett
máris helyet kaphatott a lapszámban irodalomtörténeti,
színháztörténeti és filmtörténeti írás is.
Aktuális oktatás- és tudománytörténeti hír szintén olvasható benne (például az új kecskeméti egyetemről), de
a múltat kutató szakemberek is vallanak
munkájukról, több írás eleveníti fel jeles
kecskeméti személyiségek életét, olvashatunk a főutca krónikájáról is, nevetve
szemezgethetünk a helyi anekdoták között, informálódhatunk Kecskemét és
Rodostó kulturális kapcsolatáról. S ne
feledkezzünk el arról sem, hogy a szerkesztőbizottság külön is megszólítja az

olvasót, túl a főszerkesztői beköszöntőn. Ez nem pusztán
udvariassági gesztus, hanem egyúttal igazodási pontként is szolgál mindazoknak, akik először lapoznak bele
a kellemes tapintású lapba.
Szó esett már az igényes külsőről, így végezetül érdemes kissé részletesebben is szólni erről. Figyelemfelkeltő
címlap, színes belső ívek, műnyomó papír: rangos küllem. De ami fontosabb, az a képanyag minősége, és itt nem
csak a kivitelezésre gondolok. Sokszor tapasztalható az,
hogy a képanyag egy-egy kiadványnál pusztán díszítő
funkciót tölt be. Van olyan műfaj, ahol ez megengedhető, egy történelemmel foglalkozó lapnál azonban elemi
hiba volna. A Hírös Históriák viszont pozitív példát
nyújt: a képanyagról egyértelműen elmondható, hogy
gondos válogatás nyomán került a lapba. Messze nem
pusztán esztétikai szerepe van, hanem nagyon is szerves
része a tartalomnak, nélkülük a legjobb írás is csonkának hatna, az olvasó tudása csorbulna, ha nem támaszkodhatna a képek által nyújtott információkra is. Illusztrációk és szövegek itt szerves egészet alkotnak, igazolva azt, a történettudományban rég elfogadott tételt,
hogy nem csupán az írott dokumentumok forrásai a történelemnek, hanem minden más „nyom”: fényképek,
épületek, festmények, tárgyak stb.
Összességében mintaértékű helytörténeti magazint hívtak életre Kecskeméten. Az első szám folytatásért kiált.

KATONA CSABA
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LogIQs
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Fejtör

rovatunk

feladványai

Az el z számunkban megjelent
feladványok megoldásai

Olvasóink általános feladatmegoldó
képességét teszik próbára. A kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és más készség fejleszté-

1. fejtör – Tóth Tamás feladványa
Megoldás: C
(É L E T É S T U D O M Á N Y)
2. fejtör – Maksa Marietta feladványa
Megoldás:

sére vagy tesztelésére alkalmas. A
helyes megoldásokat jöv

heti szá-

munkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondol-

3. fejtör

– Péter-Szabó Andrea feladványa
Megoldás: 9
(A m veletek a gyufák darabszámára vonatkoznak.)

kodást kívánunk!

1. fejtör – Schmiedl Gábor feladványa

2. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérd jel helyére?
Melyik nagysiker ﬁlm címét rejti a négyzetrács?

3. fejtör – Vasas Gábor feladványa

A képen látható láncdarabokból egyetlen összefügg láncot szeretnénk készíteni. Legkevesebb hány láncszemet kell
szétnyitnunk, majd összeillesztenünk?
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ADATOK ÉS TÉNYEK
Korai iskolaelhagyók

A munkaerőpiacon való érvényesülés alapvető feltétele a legalább középfokú végzettség megszerzése. Az iskolát képzettség nélkül elhagyók munkaerőpiaci pozíciója gyenge, esetükben a társadalmi kirekesztődés esélye különösen nagy. Korai
iskolaelhagyók azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkező 18-24 éves fiatalok, akik a megkérdezést megelőző
négy héten nem vettek részt sem iskolarendszerű, sem iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben. 2015-ben korosztályon belüli arányuk 11,6% volt, a férfiaké (12%) magasabb a nőkénél (11,2%). A női arány az utóbb évtizedben alig változott,
míg a férfiaké 1,� százalékponttal csökkent.
A téma mélyebben a 2011. évi népszámlálás adatai alapján
vizsgálható. Az ekkor regisztrált közel 109 ezer korai iskolaelA 15–64 évesek foglalkoztatási aránya és munkanélküliségi rátája
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hagyó �3%-a legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamát végezte el, 2�%-uk elkezdett valamilyen középiskolát, de végzettséget nem szerzett. A lemorzsolódás a szakiskolákban volt
a legnagyobb (18,2%). Az ilyen fiatalok kevesebb, mint a fele
él gyermekként családban, 28%-uk már élettársi kapcsolat-

A korai iskolaelhagyók aránya a 18–24 éves népesség körében, 2011
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ban, de a házasok aránya (�,6%) is közel háromszorosa az adott
korcsoport átlagának. A korai iskolaelhagyás oka a korai
gyermekvállalás is lehet, a gyermekesek aránya 36% körükben. Ugyanakkor a teljes 18-24 éves korosztály kétharmada
még gyermek státuszban van. A családban élő korai iskolaelhagyó fiatalok szülei többségében ugyancsak legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkeznek. A 8. osztálynál alacsonyabb
végzettséggel rendelkező szülők esetében a gyermekeik korai
iskolaelhagyási rátája meghaladja az 50%-ot.
A korai iskolaelhagyók és a 18-24 évesek között a foglalkoztatottak aránya közel azonos (31%), ám az utóbbiak több
mint fele, az előbbieknek csak ötöde eltartott. Az inaktívak
aránya a korai iskolaelhagyók között ötször, a munkanélkülieké kétszer magasabb, mint az átlag. A foglalkoztatott iskolaelhagyók több mint háromnegyede alkalmazott, és a
18-24 éves közmunkások közel fele korai iskolaelhagyó.
A korai iskolaelhagyás hátterében gyakran áll egészségi
probléma, fogyatékosság. 2011-ben a 18-24 éves korosztályban több, mint 16 ezren éltek valamilyen fogyatékossággal, és
3�%-uk kilépett az oktatási rendszerből legfeljebb alapfokú
végzettséggel. Legkevésbé a látás-és hallássérültek (18%), leginkább a beszédfogyatékosok (66%), az értelmi fogyatékosok
(64%), a mentálisan sérültek (59) és az autisták (5�%) hagyják
el bármilyen szakképzettség megszerzése nélkül az iskolát.
A korai iskolaelhagyás problémája leginkább Észak-Magyarországot érinti, itt a 18-24 évesek ötöde kép ki az iskolarendszerből szakma nélkül. Az észak-alföldi arány is magas (1�%),
ugyanakkor Közép-Magyarországon (8,4%) és Nyugat-Dunántúlon (9,�%) átlag alatti. A korai iskolaelhagyók közel fele
kis- és nagyközségek lakója. Míg a fővárosban élő 18-24 éveseknek csak 6,5%-a, a községi fiatalok ötöde iskolaelhagyó.
A Magyarországon élő nemzetiségek közül kettőben magas az alacsony végzettségűek aránya: a 18-24 éves cigány
nemzetiségűek 63, a román nemzetiségűek 25%-a korai iskolaelhagyó.
JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-40-56-56-56 (kékszám), fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt.
Hírlap Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu vagy az
eshop.posta.hu honlapon, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
A legexcentrikusabb
exobolygó

HD 20782b egy tőlünk 11� fényA
évre, a Kemence (Fornax) csillagképben 2006-ban felfedezett óriás-

bolygó, amelynek erősen elnyúlt pályája
inkább
Naprendszerünk
üstököseiré, semmint bolygóiéhoz
hasonlít.. Tömege
ömege legalább kétszerese a Jupiterének, keringési ideje 59�
(földi) nap. Pályája nem csak a Naprendszerben tűnne különösnek, hanem az ismert exobolygók körében is a

leginkább elnyúlt pálya, amelynek exxcentricitása
ása 0,96.
,96.
96. Ez azzal a következménnyel jár, hogy keringése során
nagyon messzire eltávolodik anyacsillagától, a HD 20782-tól (amely
egyébként egy laza bináris rendszer
tagja), amelyhez újra közeledve hatalmas sebességre gyorsulva kerüli
meg a csillagot, s kap így újabb lendületet a távolodáshoz. A bolygó
mozgását és egyéb tulajdonságait
most tüzetesebben is megvizsgálta a
Stephen Kane, a San Franciscói
ói �llami Egyetem csillagászprofesszora ve-

Fantáziakép a napja közelében elhaladó HD 20782b légkörér l visszaver d csillagfény hirtelen
felvillanásáról (KÉP: NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER)
A HD 20782b pályája a bels Naprendszerre
vetítve
(KÉP: SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY)

zette kutatócsoport. Eredményeikről az Astrophysical Journal-ben számoltak be.
„A bolygó pályájának legtávolabbi pontja
a Nap–Föld távolság (1 csillagászati egység)
2,5-szeresére (2,5 cs. e.-re) van a csillagtól
– magyarázta Kane. – A legközelebbi
viszont mindössze 0,06 cs. e.-re, ami jóval
kisebb a Merkúr naptávolságánál.”
Kane és munkatársai figyelmét
most az éppen napjához közeledő
bolygó légköréről visszavert csillagA Pókember nem tudna
a falon járni

University of Cambridge kutaA
tóinak legújabb eredményei
szerint a gekkók a legnagyobb élőlények, amelyek még képesek a
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függőleges falakon járkálni. A
Proceedings of the National Academy
of Sciences nevű szakfolyóiratban
megjelent kutatási eredmények
szerint a testméret növekedésével a
testfelületnek egyre nagyobb
arányban kellene tapadást segítő
borítással rendelkeznie,
emiatt van egy olyan
testméret, ami felett
már aránytalanul nagy
lábbakkal kellene rendelkeznie az adott élőlénynek ahhoz, hogy a
falon járni tudjon. A
gekkóknál
nagyobb
élőlények tehát inkább
más stratégiát választottak a mászókészségük
fejlesztésére: karmaik,
illetve lábujjaik fejlődtek úgy az evolúció során, hogy az kapaszko-

2016/15

dásra alkalmassá tegye őket. David
Labonte és munkatársai 225, mászásra képes állatfaj (rovarok, pókok, levelibékák, gyíkok és emlősök) testtömegét és lábméretét vetették össze. A kutatócsoport tagjai a több mint 200 állatfaj
összehasonlításával a konvergens
evolúció számos példájára is rámu-

fény hirtelen felvillanása keltette
fel, amelynek megfigyelésével újabb
részleteket tudhattak meg a bolygó
légkörének tulajdonságairól.
A bolygókról visszavert csillagfény
mennyiségét részben a légkör összetétele és egyéb tulajdonságai szabják meg.
Például a sűrű, jeges részecskékkel teli
felhőket tartalmazó légkörök, amilyen
például a Vénuszé és a Jupiteré erősen
visszaverik a fényt. �m ha egy ilyen
bolygó túlságosan közel kerül a napjához, a csillag hője elpárologtatja, sőt
leszakítja ezeket a reflektív felhőket, s
ezért maga a bolygó sötétnek látszik.
„Ez történik többnyire a napjukhoz közeli, csaknem köralakú pályán kerengő
bolygók esetében. A HD 20782b légköre
azonban másként viselkedik: a csillagához közeli pályaszakaszt ugyanis annyira
sebesen járja be, hogy az a rövid idő nem
elegendő ehhez, ezért a légkör megtartja
fényvisszaverő-képességét, amely hirtelen
kifényesedésként észlelhető.”
Azt még nem tudják a kutatók, hogyan kerülhetett a bolygó ennyire excentrikus pályára. Lehetséges, hogy eredetileg több bolygó volt a rendszerben,
és gravitációs kölcsönhatásaik olyan instabil helyzetet hoztak létre, amelynek
eredményeként egy (vagy több) bolygó
kitaszítódott, és az egyetlen megmaradó pedig ilyen pályára került. De az sem
zárható ki, hogy a HD 20�82 bináris
párjának, a HD 20�81-nek
-nek a közeledése hozta létre az erősen elnyúlt pályát.
(Sci-News)
tattak, vagyis igazolták, hogy
ugyanarra a problémára több faj
egymástól függetlenül ugyanazt a
megoldást találta az evolúció során. A tanulmányból kiderül, hogy
az atkáknak testfelületük 200-szor
kisebb részét kell tapadófelületként
alkalmazniuk, mint a gekkóknak.
Megállapították, hogy míg a legtöbb faj inkább a tapadófelület növelésével oldotta meg, hogy mászni tudjon, addig a békák inkább a
tapadás erősségének növelésével
érték el ugyanezt. A kutatók becslései szerint az ember testfelületének legalább 40%-át tapadókorongoknak kellene borítani ahhoz,
hogy úgy mozoghasson a falakon,
mint Pókember a filmben, ez azt
jelenti, hogy lábméretünknek 3843-as helyett legalább 145-ösnek
kellene lennie.
JURECSKA LAURA

Halkonzervet reggelizhetett
a skandináv sember

skandináv ősember étrendje öszA
szetettebb volt, mint azt hittük,
ezt bizonyítja az a régészeti kutatás,

melyben halak tartósítására alkalmas erjesztőhelyet tártak fel.
Egy 200 000 halcsontból álló,
9000 éves svédországi lelet arra
utal, hogy őseink nagyobb mértékben éltek letelepedett
életet, és kulturáltabbak
voltak, mint gondoltuk.
A Journal of Archaeological
Science hasábjain megjelent
tanulmány beszámol egy
leletről, mely egy gödörből,
számos mélyedésből, benne
és a környékén pedig 2000
halcsontból áll. A feltárás
arra utal, hogy a korai középső kőkorszak embere
már képes volt élelmiszert
tartósítani és tárolni.
Európában a földművelés csak a mezolitikum
(Kr.e. 10 000-5000) után
kezdődött. A kutatók eddig úgy tartották, Skandináviában az ősember
ebben az időben a tengerből, tavakból és folyókból
halászott, és vándorlási útvonalát a
táplálékszerzés lehetőségeihez igazította. „Ám ez az izgalmas és meglepő lelet teljesen új képet rajzol arról,
hogyan élt ez az ősembercsoport. Eddig
nem láttunk még egy ilyen lelőhelyet,
ahol ennyi jól tartósított halcsont került elő” – mondta Adam Boethius,
a Valami bűzlik Skandináviában: a
világ legkorábbi fermentálógödre című
tanulmány szerzője (Lund University, Svédország). Úgy tűnik, a gyűjtögető ember hamarabb letelepedett,
mint eddig hittük. Északi őseink
hatalmas mennyiségű fermentált
(erjesztéssel tartósított) halat tároltak
egy helyen. Ez arra utal, hogy letelepedett életmódot éltek, és sokkal
fejlettebb technológiákat használtak, mint gondoltuk. A letelepedés
tényéből fakadóan a mezolitikum
észak-európai ősembere kifinomult
kultúrát volt képes kifejleszteni. Ezek az új következtetések az
életmódot összevethetőbbé teszik
a neolitikum közép-keleti emberének életmódjával – hiszen eddig
ezt a csoportot hittük a legkorábbi
letelepedett kultúrának.

A lelet Norje Sunnansundban,
egy útépítés során került elő. „Igazán különös lelet volt. A halcsontok
minőségéből már tudtuk, hogy itt valami van, még mielőtt az erjesztőgödröt
megtaláltuk volna. Először nem tudtuk, mivel van dolgunk, ezért elszállítottuk a leletet vizsgálatra” – mondta
Boethius. A feltáráson 5 hónapig
16 régész dolgozott. Boethius elemezte az erjesztőgödröt és a hal-

csontokat, és kiderült, édesvízi halakról van szó, mi több, a halakat
fermentálták – az erjesztéssel való
tartósítás olyan konzerválási mód,
mely só nélkül eltarthatóvá teszi az
élelmiszereket, és magas technikai
tudást követel. „Mivel az emberek
nem tudtak sóhoz hozzájutni, és kerámiaedényeket készíteni, savanyították
a halat, például fenyőfa kéreggel vagy
fókazsírral, majd az egészet fókavagy vaddisznóbőrbe csomagolták, és
eltemették egy gödörbe, amelyet sárral
tapasztottak be. Ez a fermentálási
mód hűvös éghajlaton használható” –
számolt be a kutató.
A mennyiség, amit a régészek
találtak, sok emberből álló közösség ellátására volt alkalmas. Ebből
Boethius arra következtetett, az
édesvízi élelmiszerforrások nagyobb szerepet játszottak az északeurópai kultúra fejlődésében, mint
gondoltuk. Boethius további célja,
hogy pontos képet kapjon arról,
mit ettek észak-európai őseink, és
ez hogyan befolyásolta az ősi társadalmakat.
(AlphaGalileo)
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désére. A vizsgálatok eredménye
azt mutatta, hogy a tengeri élelem
fogyasztása összefügg az agy növekvő higanyszintjével, de nem találtak
összefüggést a higanyszintek és az
Alzheimer-kórra jellemző bétaamiloid fehérjeplakkok, rendellenes
lerakódások mennyiségével és a tau
nevű fehérjekötegek megcsavarodásával, illetve összegubancolódásával.
A kutatók azt vizsgálták, hogy
van-e összefüggés a tengeri állatok
húsának fogyasztása és az agy higanytartalma között, és ez a halakra vagy más tenger gyümölcseire,
esetleg mindkettőre vonatkozik, és
a tengeri állat fogyasztás vagy az

agy higanyszintje a meghatározó az
olyan agyi változások kialakulásában, amelyek az Alzheimer-kórhoz
és a vele járó gondolkodási- vagy elmezavarokhoz, illetve elbutuláshoz
vezetnek.
A Rush Egyetem Orvosi Intézete
által vezetett Memória és Öregedés
Program részeként a szakemberek az
idősebb önkéntes résztvevők adatai
alapján több éven keresztül töltöttek
ki táplálkozási kérdőíveket. A vizsgálat kezdetekor a résztvevők gondolkodása, problémamegoldó- és
koncentrációs képessége, a kognitív
működés normális volt, de végül
néhány idős embernél kifejlődött
a kognitív zavar és elbutulás. A
vizsgálat ideje alatt 286-an elhunytak, halálukkor az átlagos életkoruk 89,9 év volt. A halott emberek
agyát neuropatológiai vizsgálatnak
vetették alá, valamint keresték az
Alzheimer-kórra jellemző káros
agyi változásokat, figyelembe véve
a halál előtti elmezavarokat és az elbutulás jeleit.
M. GY.

daságosabban lehet kinyerni a hulladékgázból a szén-dioxidot. Ehhez
ők is aminokat használnak, de nem
folyékony, hanem szilárd formában.
A kísérleti berendezésükben napi
50 kilogramm szén-dioxidot tudnak kiválasztani, a hagyományos
módszerhez képest 40 százalékkal
kevesebb energia felhasználásával.
Ráadásul az új elv szerint működő
berendezés kompaktabb, így olcsóbb
a megépítése, és a szén-dioxid kivá-

lasztása is mintegy 25 százalékkal
kevesebbe kerül.
A kutatók az új eljárást 2018-tól
a bécsi Simmeringi Hőerűműben
fogják tesztelni, a kinyert széndioxiddal pedig a FrischgemüseGenossenschaft LGV kísérleti melegházában táplálják a zöldségeket.
A projekttel ugyanis azt is szeretnék
bemutatni, hogy milyen a fenntartható szén-dioxid körforgása.
(www.greenfo.hu)

Tenger gyümölcseivel
az Alzheimer-kór ellen?

z Amerikai Orvos Társaság foA
lyóiratában február elején publikált friss tanulmány szerint a kuta-

tók megállapították, hogy azoknál
az idősebb felnőtteknél, akik hordozzák az Alzheimer-kór néven ismert betegségre jellemző, genetikai
kockázatot jelentő, úgynevezett
APOE 4 gént, de hetente legalább
egyszer halat vagy más tengeri állatot, összefoglaló nevükön tenger
gyümölcseit fogyasztottak, ott kevésbé mutatkoztak az Alzheimerkórral összefüggő agyi elváltozások.
Ilyen összefüggést viszont nem találtak azoknak az önkénteseknek az
agyi vizsgálata során, akik hetente
ettek halat, de nem hordozták ezt a
kockázatos gént.
A kutatók az agyban lévő higany
mennyiségét is vizsgálták, mert
köztudott, hogy a halakban és más
tengeri állatokban felszaporodott
higany mennyisége veszélyt jelent
az agyra és az idegrendszer műköSzén-dioxiddal
trágyáznának Bécsben

Simmeringi Hőerőműben olyan új
A
eljárást tesztelnek, amellyel a
mostaninál gazdaságosabban lehet

kinyerni az ipari hulladékgázban
lévő szén-dioxidot. Utóbbitól nőnek
majd a bécsi paprikák és paradicsomok nagyra.
Mivel kicsiben már bizonyított, a
TU Wien (Bécsi Műszaki Egyetem)
kutatói most a Simmeringi Hőerőműben szeretnék tesztelni az általuk kidolgozott új eljárást, amellyel
sokkal gazdaságosabban és hatékonyabban lehet kinyerni a hőerőművekben és különböző ipari eljárások
során keletkező hulladékgázból a
szén-dioxidot. Utóbbi vegyület
ugyanis nemcsak veszélyes üvegházhatású gáz, de hasznos alapanyaga is az iparnak. Kiválasztásához és
koncentrálásához jelenleg folyékony
aminokat használnak. Ez az eljárás
azonban rendkívül energiaigényes,
ráadásul óriási abszorpciós tornyok
szükségesek hozzá.
A TU Wien kutatói, a
ViennaGreenCO2 elnevezésű projekt keretében most egy olyan új
eljárást dolgoztak ki, amellyel gaz476
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KERESZTREJT VÉNY
E heti rejtvényünk Ézsiás Erzsébet Tudás, türelem, tisztesség cím
könyvén alapul, amely Náray-Szabó Gábor kémikus életpályáját mutatja
be. Ebb l kérjük két fejezet alcímét. A megfejtést beküld k között a kötet
5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2016. április 19-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9.
számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek
bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök,
konstrukt r, feltaláló nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és
Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 11. „Sz ke” folyónk Rahónál
egyesül egyik forrásvize. 12. Komár László régi slágereket tartalmazó albumának címe. 13. A kripton vegyjele. 14. Határ r, röv. 15.
Kacattárban gy lik. 17. Bolygó. 20. Kertész egyik szerszáma. 22.
Télialmafajta. 23. Tetszet s küls . 24. Ennek révén. 26. Amely személy.
27. Microcomputer development system (mikroszámítógép-fejleszt
rendszer), röv. 28. Helyrag. 30. Vasútállomás, röv. 31. Bácsi, bizalmasan. 32. Táska hosszabb b rtartozéka is lehet. 35. Észreveszi magát,
ocsúdik, tájszóval. 37. Kézi aratóeszköz.

n vére Csehovnál. 18. Telefon, röv. 19. Az Enni jó! cím kötet szerz je
(Judit). 21. Ilyen kajakozásban is rendeznek versenyeket. 25. Gonosz
...; rosszakaratú. 29. ... Videnov; bolgár exkormányf . 32. A -val ragpárja. 33. Hálával emleget. 34. Duplán: Váci Mihály énekesmadara! 36.
Zörögni kezd!

FÜGG LEGES: 1. A másik fejezetcím. 2. Agrárszakember. 3. Cs rös agyagfuvolán játszó zenekartag (immár új helyesírással). 4. ...
Zeppelin; 1968-ban alapított brit rockegyüttes. 5. Illemszabálykódex.
6. Kiloelektronvolt, röv. 7. Olyan, amit csekken küldtek. 8. K -, k zet-,
idegen el tagként. 9. Ez az ige kétszer egymás után kimondva vagy
leírva f névvé válik! 10. Kazahsztán NOB-jele. 16. Olga húga, Irina

A 11-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: VISZONTLÁTÁSRA A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET ÓRÁKON. A
Typotex Kiadó könyveit nyerte: Dimény Zsuzsa (Budapest), Horváth
Csaba (Budapest), Opauszky Mihály (Szarvas), Papp Mónika (Gyula)
és Váradi Sándor (Debrecen). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.

FE
LH
ÍV
ÁS

Az MTA TTK és a TIT közös ismeretterjeszt cikkpályázatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg
folytató, vagy tudományos fokozattal már rendelkez fiatal, 35 évesnél
nem id sebb kutatóknak, hogy a saját, az él és élettelen természettudományok területén, illetve határterületein végzett kutatásaikat közérthet
módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretterjeszt lapja
által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a széles nagyközönség számára írott,
figyelemfelkelt , az Élet és Tudomány stílusában készül népszer sít
cikk, melynek terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel), 4-6 színes illusztrációval.
Természet Világa kategória: ismeretterjeszt közlemény, melynek terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes
illusztráció is csatolható.
Valóság kategória: a természettudományi felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemz írás, melynek terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre
be nem küldött ismeretterjeszt cikkel lehet. Mindhárom kategória els
három helyezettje a TIT díjaiban részesül. A pályamunkákat e-mailen kérjük benyújtani, a titlap@telc.hu címre. Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén
tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátumát és a munkahelyének a nevét, valamint „MTA TTK-TIT cikkpályázat”
és a kategória nevét. A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2016. május 28.
Jelentkezési határid : 2016. április 25.
Pótjelentkezési határid : 2016. május 17.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
rkutatók titkai
Havonta egyszer, kedd
délutánonként a kutatóké
a főszerep a Csodák Palotája kávézójában. Többek
között vegyészek, fizikusok, biológusok, nyelvészek, geológusok és kutatóorvosok váltják egymást a Tudományos Csopa
Cafeban. Az érdeklődők első kézből hallhatnak a laborokban, levéltárakban és könyvtárakban folyó tudományos munkáról és a legfrissebb eredményekről. Megismerhetik magát a kutatót, kiderül, mi befolyásolta a pályaválasztásban, milyen kihívások, célok mentén építi
tudományos karrierjét.
Az április 12-i Tudományos Csopa Cafe rendezvényén Nagy Jánossal, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Űrtechnika Kutatócsoport csoportvezetővel kávézhatnak az érdeklődők. A beszélgetés során kiderül,
hol tart ma az űrkutatás, milyen feladatok hárulnak a
Magyarországon dolgozó szakemberekre. Az érdeklődők betekinthetnek az űrkutatók titokzatos világába,
közelebb kerülhetnek hétköznapjaikhoz. Nagy János beszél majd a kutatócsoport eredményeiről, és az is kiderül, miért fontosak az elektronikus földi támogató berendezések. Ezenkívül a látogatók megismerhetik az űrszondákhoz (VEGA, Phobos, Cassini és Cluster) kapcsolódó műszerfejlesztés rejtelmeit is.

Alapszínek
Új, tavaszi kiállítással várja a
látogatókat az Iparművészeti
Múzeum, Színekre hangolva címmel. A kiállítás három
termének anyaga három szín: a
zöld, a kék és a vörös köré szerveződik, oly módon, hogy az
adott szín dominánsan jelenik
meg az egyes termekben bemutatott műtárgyakon.
A tárgyak színek szerinti rendszerezésének az a célja,
hogy új összefüggések mentén mutassák be az Iparművészeti Múzeum gazdag és sokszínű gyűjteményét, épp
ezért a tárlat kizárólag a múzeum saját anyagára épül. A
szín mint formai kritérium alapján került egymás mellé
régi és modern, szakrális és profán, ünnepi és
hétköznapi, ezáltal a
műtárgyak jelentésének
és értelmezésének új aspektusai tárulnak fel.
A szín az iparművészeti tárgyak megjelenésének mindenkor az egyik
legmeghatározóbb eleme: bizonyos esetekben
478
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Bánsághy Nóra rovata
szimbolikus jelentősége van, máskor csupán gyártástechnikai vagy esztétikai okokból választották. Az Iparművészeti Múzeumban őrzött műtárgyakon leggyakrabban a kék, a zöld és a vörös árnyalatai fordulnak elő,
de történetesen épp ezek az alapszínei a fényerő összeadásán alapuló úgynevezett additív színkeverésnek, és
így valamennyi digitális képmegjelenítő eszköznek is.
A szeptember 4-ig látható válogatás – amelyben
egyaránt akadnak jól ismert főművek és eddig soha be
nem mutatott darabok – az iparművészet valamennyi
műfaját átfogva sajátos metszetét adja a múzeum gyűjteményének.

Kiválogatva
Március végétől a 34.
Magyar Sajtófotó Kiállítás látható a Capa
Központban, mely pályázatra idén is több ezer
kép érkezett.
Az elmúlt év eseményeit bemutató képanyag a hagyományos kategóriákon túl idén nagy számban reflektál a
menekültválságra. A sajtófotósok közül sokan és gyorsan „rámozdultak a témára”, utaztak és fényképeztek,
fényképeztek és utaztak. Olyan képanyagot készítettek,
amely szétfeszítette a sajtófotó-pályázat három évtizedes
kereteit. Ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a nagy
külföldi pályázatokhoz hasonlóan – a magyar pályázat
történetében azonban először – külön kategóriákat hoznak létre egy fontos esemény képeinek összegyűjtésére.
Így született a Menekültválság egyedi és a sorozat kategóriája.
A képek május 14-ig láthatók.

Metró tárlat
Bartók Béla zeneszerző
életét és munkásságát bemutató tárlat nyílt szerdán
a Metró Galériában, a budapesti metró 2-es 3-as és
4-es vonalán közlekedő szerelvényeiben.
A május 22-ig látható tárlat Bartókról készült fényképek és különböző idézetek segítségével villantja fel az alkotó világának meghatározó elemeit. A képek mellett
többek közt Bartók írásaiból, leveleiből és műveinek szövegeiből olvashatnak részleteket az érdeklődők.
A Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából
indított emlékév részeként nyílt tárlat egyik nagy erénye,
hogy Bartók szellemisége és hagyatéka a sztenderd koncertlátogató közösségen túl szélesebb közönséget is elér. A
kiállítás sajátossága, hogy a tablók segítségével a metró
szerelvényeibe beáramló közönség betekintést nyerhet
Bartók életművébe. A szervezők azért is fordulnak nagy
figyelemmel és tisztelettel a zeneszerző, zenetudós és zongoraművész felé, mert minden alkalommal felemelte a
szavát az üldözöttekért és a megbélyegzettekért.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

N k a Tudományban
Kíválóság Díj

Sokat változott a helyzet, a gondolkodásmód
az utóbbi években, és bár az Akadémia tagjai
még mindig többségében férfiak, elmozdulás
tapasztalható: a n k megjelennek a tudomány
egyre magasabb szintjein.

Az ipolytarnóci fenevad

Oleg Sztyepanovics Vialov geológus egy
kisméret , alig hat centiméter hosszú, se
macskára, se kutyára nem emlékeztet ,
15-20 millió évvel ezel tt élt, kihalt ragadozó állat lábnyomára alapítva alkotta
meg a jól hangzó si kövülettípus biológiai rendszertani egységét, a Bestiopeda
nemet.

Az ókori építészet remeke

Véget ért a Colosseum több éve tartó restaurálásának els fázisa. A mostanra elkészült,
mézsárga színben pompázó árkádok felújítási
munkálatai annak az ötéves helyreállítási programnak a részét képezik, melynek tervei között
szerepel egy információs központ felállítása az
amfiteátrum el tti téren, az aréna alatti termek
és folyosók restaurálása, valamint a Colosseum új világítása is.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: A közönségkedvenc kockásliliom
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A hátlapon

Csillagtánc
A világ legnagyobb fotós pályázatán
– The Sony World Photography
Awards 2016 – a Nature & Wildlife
kategória legjobb tíz képébe került,
és egyben nemzeti győztesként is díjazott fotót mintegy 186 ország 230
ezer pályaművéből választották ki.
A kép április 22-től Londonban, a
pályázat leglátványosabb képeiből
rendezett kiállításon is szerepelni
fog. A fotó a dunavirág (Ephoron
virgo) esti rajzását mutatja be a Rába
egyik sötét kanyarulatában. A tavalyi szezonban tizenkét estén kerestük a dunavirágok „selyemútját”.
Elsőként a Rába csendes, sötét, csillagos szakaszain vártuk rajzásukat,
majd később a Duna széles főágánál
Gödön és a Szentendrei-Duna szakasz szűkebb, kavicsos partjain is
megcsodálhattuk, amint ellepik a
folyó felszínét. A művészi hatású kép
a vízben gázolva készült: a hosszabb
expozíció és a vakuderítés lehetővé
tette a kérészek és a csillagok
együttes ábrázolását.
A kérészek repülése azonban korántsem zavartalan. Az MTA ÖK
Duna-kutató Intézet és az ELTE
Környezetoptika Laboratórium kutatói az elmúlt években kimutatták,
hogy a sötétedés utáni rajzást erősen
befolyásolja a közvilágítás. A hidaknál kialakuló összetett ökológiai
csapdában a dunavirágok a hidak
aszfaltútjáig érő csóvákat alakítanak
ki a lámpáknál, végül a számukra
vizet utánzó aszfaltra petéznek és elpusztulnak. A kutatók egy speciális
fénysorompó beüzemelésében látják
a megoldást, mely a víz felett tartaná
a kérészeket, ezáltal petéik a folyóvízbe süllyedhetnének.
Kép és szöveg:
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