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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu-
domány 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 ok-

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester-

képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak-
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso-
kat 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 ösz-
töndíjban) részesülnek. 

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  
II. helyezett: 
III.helyezett: 
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 
II.  ösztöndíj 
III. ösztöndíj 
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány-
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál-
ja 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 az eltud@eletestudomany.hu e-mail 
címen, elektronikusan lehetséges. Kérjük, tárgyként a pá-
lyázó 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 tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000 – 10 000 karakter (szó-
közök 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 eredményé-

ről. A díjátadásra 2016 júniusában, a BME-n kerül sor.

Kedves Olvasónk!
125 000 forint 
100 000 forint 
75 000 forint

100 000 forint 
75 000 forint 
50 000 forint 
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	 Skatulyányi	
szerverszobák

Fényképekkel megpakolva 
érkezünk haza a nyaralásról, 
munkahelyünkön minden nap 
adatokat szerkesztünk, a bank-
számlákon minden pénzmoz-
gás regisztrálva van és folyama-
tosan digitalizáljuk az európai 
kultúránk minden megmaradt 
formáját. Mégis hol fér el ez a 
rengeteg, napról napra halmo-
zódó, bináris kódba rejtett in-
formáció?

Nincs új a Nap alatt, mikor 
azt látjuk, hogy az informáci-

ós technológia a természettől tanul, 
egyes megoldásait esetleg egy az 
egyben használja. Vegyük például 
a DNS-t: már a hatvanas években 

előállt az ötlettel Mikhail Neiman, 
hogy az emberi genom informá-
cióit tároló nukleoitodokból fel-
épülő hélix-szerkezetű molekula 
akár digitális adatok tárolására is 
alkalmas lehet. Ahogyan a tech-
nológiák gyors ütemben fejlődtek, 
s beindult a digitális információ-
halmaz robannásszerű növekedése, 
úgy került egyre inkább előtérbe 
ez az izgalmas lehetőség;  2012-ben 
a Science, 2013-ban pedig a Nature 
számolt be egy sikeres kódolásról, 
ahol sokféle dokumentumot sikerült 
átfordítani a nukleotidok nyelvére, 
majd az információt maradéktalanul 
visszaszerezni.

A Washingtoni Egyetem és a 
Microsoft kutatói idén áprilisban 
mutatták be, milyen eredménye-
ket értek el ennek a módszernek a 
fejlesztésében. Egy rendkívül ha-
tékony kódolás segítségével tovább 
sikerült csökkenteniük a tároláshoz 
szükséges adenin-timin és guanin-
citozin párok mennyiségét, ráadá-
sul jóval kevesebb hibát lehet ejteni 
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ezzel a módszerrel, és könnyebb az 
esetleges rongálódások javítása is. 
Ezenkívül sikerült megoldaniuk egy 
másik problémát. Kifejlesztettek egy 
módot, hogy elősegítsék a véletlen-
szerű hozzáférést (random access) 
– ez annyit jelent, hogy képesek 
azonosítani és kiolvasni egy keresett 
DNS-szekvenciát egy medencényi 
véletlenszerű DNS-molekulásból. 
Ez a feladat körülbelül ahhoz ha-
sonlítható, mintha egy könyvtárnyi 
mennyiségű szakadt könyv egyetlen 
fejezetét kellene pontosan kikeresni 
egy halomból.

Ehhez a kutatók az információt 
hordozó nukleinsav-molekulákat a 
hordozott adatokon kívül ellátják 
egy bizonyos irányítószámmal és 
címzéssel, majd a polimeráz lánc-
reakció (PCR, a molekuláris bioló-

giában gyakran használt 
folyamat) segítségével 
könnyedén tudják azo-
nosítani azokat a mole-
kulákat, melyeket éppen 
keresnek. Az adatokat 
aztán a DNS-szekvenálás 
technikájával olvassák 
ki, és konvertálják ismét 
fényképpé, videóvá vagy 
más dokumentummá.

Ez a módszer óriási 
mértékben lecsökkentheti 
az információ tárolásához 

jelenleg szükséges helyigényt. Egy 
fél ceruzahegynyi területen elfér 
akár 600 okostelefon által elraktáro-
zott adat. Ráadásul míg a jelenlegi 
adattároló eszközeink sérülékeny-
nek mondhatóak és csak évtizedekig 
biztonságosak, a DNS szerkezete 
száz, de akár ezer évekig is fennma-
radhat, ha megfelelő körülmények 
közt tárolják. 

Jelenleg az egyetlen korlátja a DNS 
adattárolóként való elterjedt haszná-
latának a költsége és a hatékonysága. 
Ám ha a megfelelő igény megvolna 
rá, onnantól kezdve nem volna határ 
ennek a technikának a felhasználha-
tóságában – állítják a szakértők. 

„Ez a kutatás jó példa arra, hogyan 
tanulhatunk a természettől – mondja 
Ceze, a Washingtoni Egyetem mér-
nökinformatikus professzora –, de a 
munkánk során olyan tudást is használ-
tunk, amelyet a számítástechnikából ta-
nultunk (például hogy hogyan korrigál-
juk a memória-hibákat), és ezt forgattuk 
vissza a természetre is.”
Forrás: futurity.org

	 Rejtélyesen		
együtt	pörgW	távoli	
fekete	lyukak

 Mélyég-ob-
j e k t u m o k 
rádiócsi l la-
gászati meg-
figyelésével 
meglepő fel-
fedezést tet-

tek dél-afrikai csillagászok: a 
Világegyetem egy kiterjedt tá-

voli tartományában a szupernagy 
tömegű (szupermasszív) fekete lyu-
kak környezetéből kiinduló erőteljes 
plazmakilövellésekről ( jetekről) meg-
 állapították, hogy azok valamennyi-
en ugyanabba az irányba mutatnak.
Ez azt sugallja, hogy e fekete lyukak 
forgástengelyei között – amelyek 
mentén a nyalábok haladnak – 
hosszútávú térbeli rendezettség áll 
fenn. A jelenség pontos oka egyelőre 
nem ismert, ám nagy valószínűség-
gel a Világegyetemnek arra a na-
gyon korai időszakára vezethető 
vissza, amikor ezeknek a galaxisok-
nak és a bennük megbúvó fekete 
lyukaknak a csírái az ősanyag sűrű-
ségfluktuációiból kialakultak. A fel-
fedezésről beszámoló tanulmány a 
brit Királyi Csillagászati Társaság 
Monthly Notices of the Royal Astro-
nomi cal Society havi szakfolyóiratá-
ban jelent meg.

A jelenség felfedezését – amelyet 
most először figyeltek meg – egy 
három éven át tartó mélyég-felmé-
rés tette lehetővé, amelynek során a 
kutatók az égbolt ELAIS-N1 jelzésű 
tartományából érkező rádióhullá-
mokat vizsgálták a világ egyik leg-
hatalmasabb rádiótávcsöve, az indiai 
GMRT (Giant Metrewave Radio 
Telescope) segítségével.

Mivel e jetek a galaxisok központi 
szupermasszív fekete lyuka körü-
li akkréciós korong fényhez közeli 
sebességre felgyorsult ionizált ré-
szecskéiből (elektronokból és főként 
protonokból) álló anyagsugarak, 
amelyeket a korong mágneses terei a 
fekete lyuk forgástengelye irányában 
két ellentétes szűk nyalábba rendez-
nek, ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a fekete lyukak forgástengelyei is 
egy irányba mutatnak, azaz a lyu-
kak pörgése is térben hosszú távon 
rendezett, magyarázta  a kutatást 
vezető Andrew Russ Taylor, a Cape 
Town-i Egyetem csillagászprofesz-
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tervezés, illetve a kivitelezés kezdeti 
szakakszában lévő órási távcsőrend-
szerekkel, a dél-afrikai MeerKAT 
távcsőrendszerrel és az Austrália 
és Dél-Afrika területén felállítan-
dó Négyzetkilométeres távcsőhálózattal 
(Square Kilometre Array: SKA) szán- szán-
dékoztak alaposabban megvizsgálni.

Korábbi vizsgálatok ugyan 
már mutattak a galaxisok for-
gásirányának az izotrópiától 
való eltérésére utaló jeleket, 
de ezeket csak a rádiójetek 
mostani határozott irányult-
ságának kimutatása erő-
sítette meg. A rendezett-
ség a tér viszonylag nagy 
kiterjedésű, mintegy 100 
megaparszeknyi (100 Mpc) 
tartományában mutatható 
ki, meglehetősen egyér-
telműen, mivel az inten-
zív rádiójetek irányultsága 
még ilyen nagy távolsá-
gokból is szinte torzulás-
mentesen állapítható meg.

Milyen hatások hozhat-
ták létre a kezdeti sűrűség-
fluktuációkból kialakult 
galaxisok és szupermasszív 

fekete lyukak forgásában a ma a 
nagyléptékű szerkezetben is  kimu-
tatható rendezettséget? Mi hatá-
rozta meg a preferált forgásirányt? 
Erre sokféle magyarázat lehetséges, 
a kozmikus mágneses mezőktől 
bizonyos egzotikus részecskékhez 
(axionokhoz) kapcsolódó tereken át 
a kozmikus húrokig, amelyek mára 
a galaxishalmazoknál is nagyobb 

szora, a cikk vezető szer-
zője. „Mivel azonban ezek s 
szupermasszív fekete lyukak 
már régóta semmiféle fizi-
kai kapcsolatban nem állnak 
egymással, és ilyen nagy tá-
volságból nem áll módjukban 
egymásról sem információhoz 
jutni, sem semmiféle köz-
vetlen hatást gyakorolni, az 
egyetlen lehetséges magyarázat 
a forgástengelyeik közt kimu-
tatható azonos irányultságra 
az lehet, hogy az még a Vi-
lágegyetem fejlődésének korai 
időcsakában alakult ki, akkor, 
amikor e galaxisok csírái létre-
jöttek” – mondta Taylor.

Ez azt sejteti, hogy a Világ-
egyetem nagyléptékű szer-
kezetének kialakulásakor a 
kezdeti sűrűségfluktuációk-
ból úgy alakultak ki a legősibb ob-
jektumok, hogy bennük a forgás-
irányok egymáshoz igazodva, kohe-
rensen rendeződtek.

Taylor és munkatársa, az azóta már 
az új-mexikói Nemzeti Rádiócsilla-Nemzeti Rádiócsilla-emzeti Rádiócsilla-
gászati Bszervatóriumban (NRAO, 
Socorro) dolgozó Preshanth Jagan-) dolgozó Preshanth Jagan-Preshanth Jagan-

nathan már a vizsgálatsorozat kez- már a vizsgálatsorozat kez-
deti szakaszában felfedezték ezt a 
rendezettséget a nagyléptékű szer-
kezetben. Az eredmény váratlanul, 
meglepetésként érte őket: eredeti 
szándékuk szerint csupán előtanul-
mányokat akartak végezni az el-
érhető legnagyobb rádiótávcsővel 
távoli, gyenge rádióforrások vizs-
gálatára, amelyeket a jelenleg még a 

léptékben ilyen rendezettsé-
get hozhattak létre.

A kutatók azt is megjegy-
zik, hogy mindenképpen 
szükséges lenne a Világ-
egyetem fejlődésére vonat-
kozó, a nagyléptékű szerke-
zet kialakulását modellező 
nagy szuperszámítógépes 
szimulációkat erre a kérdés-
re is kiterjeszteni. Az eddi-
gi modellek ugyanis nem 
tértek ki erre, azért is érte 
a kutatókat meglepetésként 
a mostani felfedezés, mert 
erre vonatkozó jelzés az 
eddigi elméleti modellek-
ben nem volt.

Az elméleti szimulációk 
kibővítése és a továb bi, a 
tervezett még nagyobb 
rá dió táv csőrendszerekkel 

(MeerKAT, SKA) elvégzendő ki-
terjedtebb és alaposabb vizsgálatok 
összevetése adhat majd magyará-
zatot arra a ma még rejtélyes me-
chanizmusra, amely ezt az össze-
hangoltságot létrehozta, összegezte 
Taylor.
Forrás: www.ras.org.uk/news-and-press/2816-
astronomers-in-south-africa-discover-mysterious-
alignment-of-black-holes 

	 Biopamut

A pamut – ami a magyar tex-
tilipari szaknyelvben a gyapot-
növény terméséről leválasztott 
szálakat jelenti – a textilipar leg-
fontosabb nyersanyagai közé tar-
tozik. A világ összes szálasanyag-
termelése 2014-ben (ami magá-
ban foglalja az összes természe-
tes és mesterséges alapanyagú 
szálasanyagot) mintegy 91 millió 

tonna volt, aminek közel 29%-át (kb. 
26 millió tonnát) tette ki a pamut.

A hagyományos termesztés során 
hatalmas mennyiségű műtrágyát és 
növényvédő szert használnak fel. 
A növénytermesztésben arányaiban 
a gyapottermesztés igényli a leg-
több vegyszer alkalmazását: a vi-
lág gyomirtószer-felhasználásának 
10%-át, rovarirtószer-felhasználá-
sának 25%-át erre fordítják, a fel-
szántható földterületeknek mind-
össze 3%-án! Egyetlen gallér nélküli 
póló előállításához mintegy 150 g-ot tesz 
ki a gyapottermesztésben felhasznált 
vegyszerek mennyisége; ez egy farmer-
nadrág esetében még több, kb. 340 g. 
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Fantáziakép egy szupermasszív fekete lyuk közelébQl,  
a lyuk furgástengelye mentén kilövellQ plazmajetekrQl

Az égbolt ELAIS-N1 jelzés_ régiójának rádiótérképe, ahol  
a rendezetten egy irányba pörgQ szupermasszív fekete lyukakat 

felfedezték (jobbra). A baloldali képen fehér körök jelzik  
a  vizsgálatsorozatban megfigyelt, ugyanabba az irányba  

kilövellQ jeteket tartalmazó galaxisokat. (KÉP: PROF RUSS TAYLOR)
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Ezeknek a vegyszereknek jelentős ré-
sze ráadásul erős méreg, vagy rákkeltő 
anyagot tartalmaz, aminek következ-
tében – az Egészségügyi Világszerve-
zet, a WHO adatai szerint – évente 
több százezer ember betegszik meg 
ilyen mérgezés következtében, akik 
ezeken a földeken dolgoznak. Mind-
emellett ez a sok vegyszer szennyezi a 
talajvizet és a felszíni vizeket is, mér-
gezve ezzel a halakat és madarakat, és 
belekerül az ivóvízbe is.

A gyapot termésének tömegéből 
a textilipar számára fontos mag-
szálak csupán 40%-ot képviselnek, 
60%-ot a mag tesz ki, amit ki-
préselve részben takarmányozásra 
használnak, részben emberi táplá-
lékban is hasznosítanak. A növény-
be bekerült vegyszerek ezáltal fel-
halmozódnak az állatok zsírszöve-
teiben, s így előbb-utóbb bejutnak 
az emberi szervezetbe is, illetve 
a magból kipréselt – és ezektől a 
vegyszerektől szintén nem mentes 
– olajat, ami mellesleg nagy fehér-
jetartalmú, különböző élelmisze-
rekben hasznosítják.

Mindezek az adatok és körülmé-
nyek eléggé alátámasztják azt a tö-
rekvést, hogy a gyapottermesztést 
olyan alapokra helyezzék, amivel 
a felvázolt hátrányok kiküszöböl-
hetők, vagy legalábbis mérsékelhe-
tők. Erre különböző eljárásokat is 
kidolgoztak, például genetikailag 
módosított gyapotot fejlesztettek 
ki, amely megmérgezi és ezzel el-
pusztítja a gyapotot károsító rova-
rokat. Ezzel legalább a rovarirtó 
szerek használata feleslegessé válna. 
Azonban hamarosan kiderült, hogy 
a rovarok hozzászokhatnak ehhez a 
méreganyaghoz és ellenállóvá vál-
nak vele szemben, azaz ez nem je-
lenthet végleges megoldást.

A génmódosított gyapot magvai 
bekerülhetnek az emberi táplálé-
kokba és így az ember szervezetére 
nézve esetleg nemkívánatos hatást 
fejthetnek ki, ezért nem tekinthe-
tők ideális megoldásnak. Egyebek 
között ez a megfontolás is vezetett a 
biogyapot kifejlesztéséhez.

A biogyapot termesztésénél a vegy-
szerek hatását inkább biológiai esz-
közökkel igyekeznek helyettesíteni. 
Ez már magával a termőfölddel kez-
dődik, amelynek vegyi anyagokkal 
történő fertőtlenítését és termőké-
pességének megtartását komposzttal, 
a tápanyagok hatékony visszaforga-
tásával, megfelelő vetési techniká-
val, gondosan kiszámított vetéssű-
rűséggel, vetésforgó alkalmazásával 
helyettesítik. A gyomnövények je-
lenlétét sem vegyszerekkel, hanem 
kapálással, égetéssel, különböző más 
haszonnövényeknek a gyapot közé 
ültetésével igyekeznek csökkenteni. 
A talaj egyoldalú kihasználását csök-
kentendő a gyapot mellé – évenként 
váltakozva – kukoricát, földimogyo-
rót, csicseriborsót, zöldségeket stb. 
ültetnek, amelyekkel javítják a talaj 
tápanyagellátását, vagy táplálékot 
szolgáltatnak azoknak a kártevők-
nek, amelyek egyébként a gyapotot 
támadnák meg, vagy szaporodási 
helyet kínálnak rovaroknak és így 
azok nem a gyapotcserjén telepednek 
meg. Nagy gondot fordítanak a ha-
tékony öntözési módszerekre (a gya-
pot nagyon vízigényes növény) és a 
talajtakarásra. A lombtalanítást nem 
vegyszerekkel végzik, hanem a leve-
lek kézi leszedésével, vagy az öntözés 
megfelelő vezérlése, időzítése révén 
leszárítással. A gyapotföldeket igen 
sokféle rovar támadhatja meg, amik 
ellen ragadozó rovarok telepítésével, 
természetes mérgek (bizonyos növé-

nyi olajok) alkalmazásával védekez-
nek. Afrikában van olyan ültetvény, 
ahol a gyapot közé napraforgót ültet-
nek, amely odavonzza a hangyákat 
,és azok megeszik a gyapottermést 
megtámadó lárvákat és fertőtlení-
tik a talajt, egyúttal trágyázva is azt 
ürülékükkel. Indiában egy ott honos 
borsófajtát ültetnek a gyapotcserjék 
közé és fokhagymából, chiliből és 
egy bizonyos fafajtából nyert olajból 
(margosaolaj) készült főzettel perme-
tezik a biogyapotot. Kaliforniában 
lucernaföldeket telepítenek a gya-
potültetvények közelébe a gyapotot 
megtámadó rovarok odacsábítására.

A gyapottermő területeknek egyelőre 
csak kis (jóval 1% alatti) hányadán al-
kalmaznak biotermesztést. 2013-ban 
139 ezer tonna biogyapotot termesztet-
tek, ami az összes gyapottermesztésnek 
mindössze kb. 0,5%-a. A legnagyobb 
biogyapot termesztő országok: India 
(74%), Törökország (11%) és Kína (7%).

A biogyapotból nyert pamut egy-
előre drága, ára – a helyi adottsá-
goktól függően – mintegy 20–40%-
kal haladja meg a hagyományos 
módszerekkel termelt pamutét. Ez 
a biogyapot nagyobb termelési költ-
ségeire vezethető vissza, bár ezeket a 
költségeket a nagyobb terméshozam 
és a jobb minőség némileg ellensú-
lyozza. Az ilyen pamutból készült 
kelmék alkalmazása elsősorban olyan 
ruhadarabokban előnyös, amelyeket 
közvetlenül a bőrrel érintkezve vi-
selünk (fehérneműk, ingek, zoknik, 
ágyneműk, törülközők, higiéniai ter-
mékek stb.). Előszeretettel reklámoz-
zák a biopamutot – gyakran organikus 
pamut néven – a bébi- és gyerekruhá-
zati cikkekben, pelenkákban, hiszen 
az ő bőrük még érzékenyebb az eset-
leges káros hatásokra. 

LÁZÁR KÁROLY

A világ gyapottermelése 2014-ben A világ biogyapottermelése 2013-ban
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A mácsonya nemzetségnek ha-
zánkban két, sokak által is-
mert, parlagokon és útszéle-

ken tenyésző képviselője van, a héja-
kútmácsonya (Dipsacus laciniatus) és 
az erdei mácsonya (Dipsacus fullonum). 
A nemzetségnek van egy harmadik 
tagja is, melyet különös célra 
évszázadok – vagy talán már évezre-
dek – óta termeszt az emberiség. Ez a 
takácsmácsonya (Dipsacus sativus), 
melynek virágzatában – a nemesítés 
és a domesztikáció során – a szúrós 
vacokpelyvák csúcsai visszahajlottak, 
egyúttal ruganyossá váltak, ami al-
kalmassá tette a posztó borzolására. 
Egy 1597-ből származó angol írásban 
olvashatjuk, hogy a kertekben ter-
mesztett mácsonya „szelíd” vál to za-
tai nak vacokpelyvája kissé horgas, 
míg a „vadon élő” változatoknak 
egyenes, és ezért ez utóbbiak nem 
alkalmasak a gyapjú felbolyhozására. 
Bár egyes források a takácsmácsonyát 

K U LT Ú R TÖ R T É N E T I  B O TA N I K A

ELFELEDETT IPARI NÖVÉNYÜNK, 
A TAKÁCSMÁCSONYA

csak az erdei mácsonya egyik alfajá-
nak tekintik, az újabb botanikai iro-
dalmak szerint nem különböző vál-
tozatokról, nem is alfajokról, hanem 
egymástól jól elkülöníthető fajokról 
van szó. A takácsmácsonya feltéte-
lezhetően a nyugat-mediterrán tér-
ségben honos tövises mácsonya 
(Dipsacus ferox) kultúrába vételével 
keletkezett faj.

Kezdetben a sünök 
bundája is megtette

A takácsmácsonyát a középkori Eu-
rópában széles körben termesztették. 
Michael Rydernek a Csodálatos mácso-
nya című tanulmányából azt is meg-
tudhatjuk, hogy a korabeli Brit-szi-
geteken a vetésforgóba gyakran ga-
bona után került. A kaszatterméseket 
az erre a célra félretett „legjobb” 
virágfejekből rázták ki, majd 
március–április folyamán vetették. 
Kelés után a fiatal növényeket egy 

speciális ásóval ritkították. A mácso-
nyák a második évben, május–június-
ban virágoztak és az érett virágzati 
fejeket általában szeptemberben taka-
rították be. Az aratók munka közben 
gyakran kiitták a növények összenőtt 
levélvállaiban felgyülemlett, gyógy-
hatásúnak vélt csapadékvizet. (Utób-
bit más mácsonyafajoknál többnyire 
madarak isszák ki, innen származik a 
„héjakút” népi elnevezése). Az aratás 
után a tarlót felégették. A virágfeje-
ket kötegekbe fűzték és hetekig szárí-
tották. A kereskedők a gallérozó 
murvalevelek levágása után a fejeket 
méret és minőség szerint osztályoz-
ták, majd eladták a textilmanufaktú-
ráknak.

A Frank Birodalom korszakából, 
Nagy Károly rendeleteiben olvashat-
juk, hogy „az összegyűjtött vad mácso�
nyát a női házakba szállították az ott ké�
szült szövetek felkarcolására.” Közép-
kori német füvészeti írók többször 

Ez a különleges kultúrnövény a legfinomabb szövetek olyan gyengéd megmunkálását tette lehe-

tWvé,	hogy	sokáig	nem	tudták	semmilyen	mesterséges	eszközzel	helyettesíteni,	és	például	a	bil-
liárdasztalok	filcének	készítéséhez	elvétve	még	napjainkban	is	használják.

Héjakútmácsonya Erdei mácsonya Takácsmácsonya (1865) 
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zése közben, portrékon örökítették 
meg két nürnbergi szegényház lakóit 
a XV–XIX. században.

A XV. századi Angliában olyan 
nagy volt az ipari kereslet a takácsmá-
csonya iránt, hogy hazai termesztése 
nem tudta ellátni a piaci igényeket, 
ezért behozatalra szorult. Főleg Spa-
nyolországból és Franciaországból 
importáltak mácsonyafejeket. Egyes 
források szerint Franciaországban 
már ezer éve termesztik, onnan szár-
maztak a kiváló minőségükről híres-

sé vált avignoni mácsonyák, ame-
lyekből Európa-szerte nagy mennyi-
séget exportáltak.

Mívelése	egykor
Christian Eduard Langethal 1845-ben 
kiadott könyve szerint a takácsmácso-
nyának az idő tájt Angliában, Francia-
országban és Németországban voltak 
a legfontosabb művelési körzetei. Ter-
mesztése sok munkával járt, a termés-
hozamok pedig nagyon ingadoztak. 
Ahol viszont kedvezők voltak az öko-
lógiai feltételek, jó évjáratokban na-
gyon jövedelmező haszonnövénynek 
bizonyult. Az 1800-as években, rész-
ben egyes kötőmesterek és posztó-
gyár-tulajdonosok buzgólkodásának 
köszönhetően, néhány osztrák tarto-
mányban és Csehországban is nagyban 
fellendült a „mácsonyamívelés”. Sippi 
Rodiczky Jenőnek, a Magyaróvári 

Ma gyar Királyi Gazdasági Akadé-
mia professzorának 1891-ben kiadott, 
Az ipari és kereskedelmi növények isme�
rete és termesztése című könyve szerint 
akkortájt két „miveleti formáját” külö-
nítették el, a francia és német mácso-
nyát: „Az első – melyet főleg Avignon és 
Rounen körül mivelnek – nem nő olyan 
nagyra s nem is ágazik el annyira, mint a 
német mácsonya. Feje kisebb, murvaleve�
lei nem annyira hajlítottak, de ruganyo�
sabbak, miért is értékesebb terméket szol�
gáltat, mint a Szászországban, Sziléziá�

ban, Styriában, Felső�Ausztriában és 
Baienfurt (Würtemberg) körül termesz�
tett u. n. német mácsonya.” Ugyan a 
francia áru volt a legkeresettebb még 
az osztrák posztógyárakban is, de a 
stájer mácsonya is megállta helyét a 
piacokon. A monarchia idejében, a 
Kert magazin 1904-ben megjelent 
évfolyamában Rodiczky a követke-
zőkre hívja fel a figyelmet: „az ameri-
kaiak a takács�mácsonya termesztését 
annyira fejlesztették, hogy árujokkal 
nemcsak nálunk, hanem még Ausztriá�
ban is versenyeznek ugy a dél fran czia�
országi (avignoni), valamint a különösen 
Felső�Ausztriában és Stiriában termesz�
tett belföldi takács�mácsonyával”. 

A növényt közvetlenül a szántóföld-
re való magvetéssel és palántázással is 
szaporították. Sok helyen a magot 
valamely kapásnövény, például mák, 
repce vagy tengeri közé közvetlenül 
elduggatták vagy gabona fölé, illetve 
azok tarlójába is elszórták. A második 
évben kétszer megkapálták és har-
madszorra gyengén feltöltötték. A 
„mácsonyamívelés” további fontos 

említették, hogy a növényt az asszo-
nyok „posztókartácsolásra” használ-
ták. Angliában az eddig megtalált, 
legkorábbi archaeobotanikai leletei a 
IX. századra datálhatók, textilipari 
felhasználásáról pedig az első írásos 
feljegyzés 1377-ből maradt fenn. A 
mácsonyafejeket egy kereszt alakú 
fakeretre erősítették, s ezzel a sajátos 
szerszámmal bolyhosították a posz-
tót. Történelmi források szerint ilyen 
jellegű kézi kártolókat már az ókor-
ban is készítettek, de kezdetben sü-
nök bundáját és valószínűleg bo-
gáncs- vagy aszatfajokat használtak 
erre a célra. 

A mácsonyás kézi kártolókat ma is 
felfedezhetjük egykori takácscéhek 
címereiben. Használatukról páratla-
nul szép ábrázolások maradtak fenn a 
nürnbergi lakónyilvántartó könyvek-
ben, melyekben foglalkozásuk vég-

FÜSÜLT GUBA
Rácz János Növénynevek enciklopédiája cím_ könyvében olvashatjuk, 
hogy a növény népi magyar nevei egyebek mellett a takácsvakaró, ta-
kácskóró és a bo gács kóró. Ezek azzal vannak összefüggésben, hogy 
a növény száraz virágzata fontos takácskellék volt és a posztó borzo-
lásának, bolyhosításának folyamatát bogácsolásnak is nevezték. 
Barra István 1841-ben írja, hogy „bunkós fejét a takácsok a vászon, a 
posztósok pedig a posztó simítására használják”. A Magyar Néprajzi 
Lexikonban olvashatjuk, hogy a „füsült guba” tulajdonképpen kétnyüs-
tös gyapjúszQttesbQl készült, amelyet egy „takácsmácsonya” nev_ 
növény horgas-tüskés virágzatával bolyhosítottak. A magyar nyelv 
szótárában is utalnak rá, hogy a takácsmácsonyát régen a gyapjúszö-
vet bolyhosítására, illetve a kallott posztó fölösleges, szakadt szálai-
nak kifésülésére használták. Jókai Mór Egy hírhedt kalandor a XVII. 
századból cím_ m_vében az alábbi ide vonatkozó idézetet olvashatjuk: 
„Úgy éreztem, mintha ta kács má cso nyával cirógatnák a lábikráimat”.

Kézi kártoló mácsonyavirágzatokkal

Kézi kártolás 

mácsonyás kártolóval 

(Stadtbibliothek,

Nürnberg, 1611)
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A tradíció és a modernizáció har-
monizálásának ez a diadala azonban 
csak átmenetinek bizonyult. 1949-
ben Nagy-Brittaniában már csak  
25 mácsonyatermesztő gazdát tartot-
tak számon, 1973-ban pedig mind-
össze hatan maradtak nyilvántartás-
ban. Ekkor a szigetországban évi  
egy millió mácsonyafejet takarítottak 
be, szemben az 1920-as évek tízmilli-
ós virágzati fejével. Az utolsó brit 
mácsonyaszállítmányozó cég 1993-
ban kényszerült bezárásra, mert a 
textilgyártók egyre inkább áttértek a 
drótból készült kártoló kefék haszná-
latára. Német nyelvterületen Ausztri-

munkája volt a főhajtás ki-
törése, miáltal sokkal jobb 
minőségű fejek képződtek. 
Tartós esőzéseknél a szárat 
tölcsér alakban átfogó le-átfogó le- le-
veleket át kellet szúrni, 
mert különben az abban 
felgyülemlett csapadékvíz 
rothadást okozott. Mivel a 
fejek nem egy időben 
értek, az aratás augusztus–
szeptember hónapokban 
több hétig is elhúzódott. 
Meleg, napos fekvésű he-
lyeken díszlett jól, ha hóta-
karó nélkül mínusz 15 Cel-
sius-fokos hideg érte, kifa-
gyott. A homokos vályog-
talajokon adta a legjobb 
termést. Érdemes meg em lí-
te ni, hogy Rodiczky az 1875-ös esz- Rodiczky az 1875-ös esz-
tendőtől kezdődően, a növény tudo-
mányos célú kísérleti termesztését 
több évig, „jó sikerrel” folytatta.

Gépek	forradalma
Az 1800-as években a kártolóeszkö-
zöket gépesítették, így kezdetben a 
mácsonyát is bevonták a technológiai 
modernizációba. Az üzemekben a 
mácsonyafejeket keskeny keretekbe 
helyezték, melyeket ráerősítettek az 
úgynevezett bogácsolóhengerre. Ez a 
henger egy irányba forgott, miköz-
ben a mácsonyákkal érintkező szövet 
sokkal lassabban az ellentétes irányba 
mozgott, miáltal a szövet felülete bár-
sonyos tapintásúvá vált. Németor-
szágban még az 1920-as években is 
gyártottak ilyen gépsorokat.

ában működött legtovább az utolsó 
mácsonyával dolgozó kártolószövet-
kezet, az 1955-ben oszlott fel. Fran-
ciaországban az 1970-es években 
hagyták fel véglegesen a növény ter-
mesztését az addig még néhány ki-
sebb régióban kitartó gazdálkodók.

Sejtelmes utalások
Annak ellenére, hogy nyelvi hagyaté-
kunk alátámasztja a takácsmácsonya 
hazai ismertségét és használatát, ma-
gyarországi elterjedéséről jobbára 
csak sejtelmes utalások maradtak 
ránk a botanikai irodalomban. Le-
hetséges, hogy rejtett történeti forrá-
sokban lapulnak pontosabb adatok 
korábbi évszázadokból is, de Balás Ár-
pád 1876-ban megjelent Növényterme-

lés című könyvében 
már így fogalmaz: 
„ha  zánkban e növényt 
nem igen mívelik”. Az 
ezt követő időkben 
már csak a visszaszo-
rulásáról olvashatunk. 
Wagner János 1903-ban 
megjelent Magyaror-
szág virágos növényei cí-í-
mű könyvében arról ír, 
hogy „a növényt régen 
sok helyen kultiválták, de 
már fémeszközökkel pó-
tolják és termesztése na-
gyon korlátolt”. Majd 
meglepő módon így 
fogalmaz: „Nálunk egy-
általán nem termesztik”. 

Bogácsolóhenger mácsonyavirágzatokkal 

(XIX. század)

(A SZERZP FELVÉTELEI)

Kártológép mácsonyás bogácsolóhengerrel (XIX. század)

MácsonyaszüretelQk (Yorkshire, 1814)
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Ez azt sugallja, hogy akkoriban a fajt 
hazánkban már régóta nem kultivál-
ták. Jávorka Sándor 1925-ben így ír 
flóraművében: „Lehet, hogy itt�ott ná�
lunk is termesztik még”. Terpó András 
1987-ben viszont már így fogalmaz: 
„Ma már a kisipari takácsmesterséggel 
együtt szinte teljesen eltűnt”. Az újabb 
határozókönyveink pedig már meg 
sem említik. 

A nélkülözhetetlenség kultusza
Állítólag Magyarországon nem 
termett olyan jó minőségű mácsonya, 
ezért nem volt piacképes a külföldi 
termékkel szemben. Ugyanakkor, 
írásos forrásaink jobbára csak azok-
ból az időkből maradtak fenn, ami-
kor európai termesztése már egyre 
kevésbé volt jövedelmező. Ezzel kap-
csolatban Schilberszky Károly 1904-
ben így fogalmaz: „Hogy tisztán anya-
gi okokból a takács�mácsonya termesztése 
nem ajánlható, mert akárhány becsesebb 
gazdasági vagy orvosi növény helyettesíté�
sével – mondom anyagi okokból – több 
eredményre van kilátás”. Mindazonál-
tal az is elképzelhető, hogy fagyérzé-
kenysége miatt hazánkban sosem volt 
olyan jelentős a termesztése, mint 
egyes mediterrán vagy óceáni 
éghajlatú országokban, és visszaszo-
rulása, majd eltűnése nálunk koráb-
ban bekövetkezett. A hazai szövő- és 
fonóiparnak – sajátos jellegéből adó-
dóan – talán nem is volt igénye nagy 
mennyiségű mácsonyára, és szükség-
letét már a korai időktől kezdve in-
kább külföldi behozatallal fedezte.

A XX. század legelején posztógyá-
raink a takácsmácsonyát már kizá-
rólag külföldről szerezték be, főként 
Németországból és Franciaország-
ból. Termesztése akkoriban már Eu-
rópa-szerte csökkenőben volt, de a 
növény még pótolhatatlannak tűnt, 
amit jól érzékeltet Kunszt János 
1904-ben megjelent írása: „A gácsi és 
a losonczi posztógyár mindennek daczá�
ra ma is a takácsmácsonya virággömbö�
ket használja a posztó simítására, nem 
pedig mechanikai műszereket. A 
losonczi posztógyár Drezdából hozatja 
és 1000 virággömb ára 4 és 6 korona 
közt változik. Eszerint a takácsmácso�
nya mégis hasznos és jövedelmező nö�
vény.” A Köztelek című folyóirat 
1898-ban megjelent számában pedig 
ezt olvashatjuk: „Az utóbbi években 
kisérletek tétettek arra nézve, hogy a ta�
kácsmácsonyát fémből készült kártolók�
kal helyettesítsék, a mi méltán felkelt�
hette azt az aggodalmat, hogy a takács�
mácsonya használata egyáltalában feles�
legessé fog válni, vagy pedig nagyon kis 
térre szorul. Posztógyárosaink vélemé�
nye szerint azonban ettől nincs mit tar�
tani. Tény ugyan, hogy úgynevezett 
kártoló szalagokkal kísérletek tétettek a 
mácsonya kiszorítására, de ezen próbák 
eredményre nem vezettek, mert a kárto�
ló szalagok vas, vagy aczél fogakkal 
vannak ellátva, melyek ha a vizes posz�
tóval vagy szövettel érintkeznek, meg�
rozsdásodnak és ezáltal a kelmét, külö�
nösen a fehér és világos színeket hasz�
nálhatatlanokká teszik. E tapasztala�
tok alapján tehát minden valószínűség 

szerint feltehető, hogy a takácsmácsonya 
a fonó� és szövőiparnak örök időre egy 
nélkülözhetetlen eszköze fog maradni.”

Bár korábban feljegyezték, hogy a 
termesztésből kivadulva, a takács-
mácsonya bolygatott élőhelyeken is 
megjelent – mint a legtöbb domesz-
tikált növényünk –, az ember segít-
sége nélkül a természetben valószí-
nűleg nem képes tartósan fennma-
radni. Ausztriában már az esetlege-
sen kipusztult fajok között tartják 
nyilván, de például Franciaország-
ban – a kedvezőbb ökológiai feltéte-
lek miatt – még számos kivadult 
állománya ismert. 

Bizonyos régiókban feltételezhe-
tően még napjainkban is mezőgaz-
dasági kultúrában van, de erről 
nincsenek szélesebb körben elérhe-
tő, megbízható információk. Állí-
tólag egyes nagy múltú angol di-
vatcégek még használják kisebb 
mennyiségben bizonyos ruházati 
alapanyagok finom kártolásához, 
és ehhez a mácsonyafejeket Spa-
nyolországból importálják. Ezenfe-
lül, mácsonyafejeket forgalmazó 
kínai cég honlapja is elérhető a vi-
lághálón. Más mácsonyafajokhoz 
hasonlóan jól felhasználható dísz-
növényként, így kertészeti kataló-
gusokban és szárazkötészetben is 
találkozhatunk nevével; és mivel a 
kisebb énekesmadarak szívesen ki-
csipegetik terméseit az elszáradt vi-
rágzatból, Franciaországban kerti 
madáreleségnek is vetik.

PINKE GYULA

Az utolsó angliai mácsonyaszüretek egyike 

(Somerset, 1959) 

A németországi Baienfurt település címere és a 

város fQterén található emlékm_. A mácsonyát 
1850–1918 között termesztették a környéken.
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Az egyre kellemesebbé váló májusi esték 

szinte	csalogatnak	egy	kis	csillagnézW	
túrára. Keressük hát fel a tavaszi 

csillagképeket! Nézzük, milyennek 

látjuk az eget május 15-én éjjel 

21 órakor!

A téli égbolt csillagképei közül már csak az Ikrek és 
a Kis Kutya ismerhetR fel a nyugati horizont alján. 

Alacsonyan áll a Szekeres, legfényesebb csillaga a 
Capella. Északnyugatra a Perszeusz és a Kassziopeia 
pislákolnak közvetlenül a látóhatár felett. Felettük a nagy 
kiterjedés ,̀ de halvány csillagok alkotta Zsiráfot keres-
hetjük. Az IkrektRl keletre sorra következnek a jellemzRen 
tavaszi állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán, a Sz`z, vala-
mint a Mérleg. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt alján 
halványabban sorakozik az Egyszarvú, az Északi Vizikígyó, 
a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet felé, egyre magasabban 
helyezkedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, 
egészen magasan, a zenit közelében a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és 
a Hiúz csillagképek kereshetRk. Észak felé a Sárkányt, a Cefeuszt és a Kis 
Medvét (Kis Göncölt) kereshetjük.

A Merkúr a hónap elején még bR egy és negyed órával nyugszik a Nap 
után, jól látható este a nyugati látóhatár közelében. Láthatósága azonban 
gyorsan romlik, 9-én már alsó együttállásban lesz a Nappal, és átvonul a 
Nap korongja elRtt. A hajnali keleti égen viszont csak a hónap vége felé 
kereshetR újra, megfigyelésre nem lesz kedvezR helyzetben. 31-én is csak 
háromnegyed órával kel a Nap elRtt. A Vénusz még nem figyelhetR meg a 

TUDTA-E?
Ahogy a Föld halad a Nap körül, a földi megfigyelR úgy 
érzékeli, mintha a Nap meghatározott pályát követne az 
éggömbön: ez az úgynevezett ekliptika. A Nap ragyogása 
miatt ez a mozgás nem nyilvánvaló, pedig a Nap minden-
nap egy kicsit tovább mozdul a csillagok háttere elRtt. 
Az égbolton azt a sávot, amely a Nap pályája mentén 

húzódik, állatövnek nevezzük, és 
13 csillagképet foglal magá-

ban. EbbRl 12 alkotja az 
„állatövi jegyeket”, ame-

lyek jól ismertek az 
asztrológia hívei köré-
ben. A Nap különbö-
zR számú napot tölt 
mind a 13 csillagkép-
ben. De jelenleg telje-

sen eltérR idRpontokban halad 
át minden egyes csillagképen a 

hagyományos asztrológiai dátu-
mokhoz képest. Ha valaki például már-

cius 21. és április 19. között született, azt mondják róla, hogy R Kos 
jegy`, holott korunkban a Kos szakaszán április 19. és május 23. 
között halad át a Nap. Ezt az eltérést a precesszió jelensége okozza, 
mely a Föld tengely irányának változásával kapcsolatos mozgás. 

A csillagos égbolt 

képe május 15-én 

21 órakor
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Nap közelsége miatt. A Mars hátráló mozgást végez a Skorpió, majd 
28-tól a Mérleg csillagképben. Este kel, egész éjszaka látható alacso-
nyan a déli égen. 22-én szembenállásban lesz a Nappal, de mivel 
még ezek után is közeledik a Földhöz, legjobb láthatóságát a hónap 
végén éri el. Fényessége -1,5 magnitúdóról -2,1 magnitúdóra erRsö-
dik, majd kissé visszacsökken a hónap során. A Jupiter továbbra is 
magasan látszódik az éjszaka elsR felében a nyugati égen. Hajnalban 
nyugszik. A Rák csillagképben látható, fényessége -2,1 magnitúdó. A 
Szaturnusz hátráló mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. KésR 
este kel, az éjszaka nagyobb részében megfigyelhetR alacsonyan a 

déli égen. Fényessége 0,1 magnitúdó. Az Uránusz a hónap második 
felétRl újra kereshetR, hajnalban kel. Napkelte elRtt a délkeleti ég alján, 

közel a látóhatárhoz látszik. A Neptunusz hajnalban kel. A szürkületben 
kereshetR a VízöntRben, a délkeleti látóhatár közelében. Az égbolton még jó 

néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes csillagképet látha-
tunk, ezek megtalálásához azonban már csillagtérképre és egy kis türelemre 
lesz szükségünk.

Az év legjobban várt csillagászati eseménye a május 9-én, hétfRn zajló 
Merkúrátvonulás lesz. A látványosság kora délután kezdRdik, és napnyug-
takor még tart, azaz közel hat órán keresztül lesz megfigyelhetR a bolygó 
korongja a Nap elRtt. A Merkúr korongja szabad szemmel nem lesz látha-
tó, ahhoz túl apró, de tízszeres nagyítással már észrevehetR. A korongalak 
megfigyeléséhez természetesen nagyobb nagyítás szükséges. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a Nap megfigyeléséhez a távcsRre vagy látcsRre megfelelR 
védRfelszerelés felhelyezése kötelezR! Legutóbb 2003 májusában láthattunk 
Merkúrátvonulást, akkor a teljes esemény figyelemmel kísérhetR volt. Az idei 
után 2019-ben lesz még egy délutáni Merkúrátvonulás, majd a következRre 
2032-ig kell várni. Az idei átvonulás során a Merkúr útja a Nap elRtt 7 és fél 
órán át tart majd, a belépéstRl a kilépésig. Magyarországról azonban az utolsó 
fél órát és a kilépést nem lehet majd megfigyelni. A belépés lesz a jelenség leg-
érdekesebb része, mert ekkor különös fényjelenségeket figyelhetünk majd 
meg. Nagyon fontos a megfelelR sz r̀Rk használata a jelenség megfigyelése-
kor. A napfogyatkozás-nézR szemüvegek most nem lesznek használhatóak, 
hiszen szabad szemmel nem lesz látható az átvonulás.

Gagarinnak a Vosztokkal végrehajtott repülését követRen megint úgy 
látszott, hogy az Egyesült Államok lemarad az r̀versenyben. A Mercury-
program minél hamarabbi és sikeres megkezdése létfontosságú volt az 
USA-nak, és a NASA végül szerencsésen végrehajtotta. 1961. május 5-én, 
55 évvel ezelRtt, helyi idR szerint reggel 7 óra 34 perckor a Freedom 7 felszáll 
rövid szuborbitális repülésére. Fedélzetén az elsR amerikai a világ r̀ben: Alan 
Shepard. Gagarin repülésével összehasonlítva Shepard repülése csak egy 
nagyobbacska ugrás volt, hiszen mindössze 15 percig és 22 másodpercig 
tartott, mégis nagyobb visszhangja volt a NASA azon döntésének köszön-
hetRen, hogy az egész eseményt közvetítették. Negyvenöt millió amerikai 
nézte élRben a tévében, és a képek segítették meggyRzni a világot arról, hogy 
az Egyesült Államok igenis tartja a lépést a Szovjetunióval. SRt, bizonyos 
értelemben elRttük is jártak, hiszen Shepard volt az elsR r̀hajós a világon, 
aki saját r̀kabinjában ülve tért vissza a világ r̀bRl, bár ezt akkor még nem 
tudták, mert a Vosztok-1 (Gagarin) visszatérésének a körülményeit szigorúan 
titokban tartották.

L. H.

A Merkúr korongja a Nap elQtt a TRACE m_hold felvételén A Merkúr korongjának átvonulása a Nap elQtt (folyamatkép)

Alan Shepard, az elsQ amerikai a világ_rben

Alan Shepard a USS Lake Champlain 
fedélzetén percekkel azután, hogy vízre szállt 

az Atlanti-óceánon
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Kazahsztánból fogunk hazajönni a 
sztyepprégión keresztül Magyaror-
szágra.
– Szerteágazó kutatásainak fő ve-
zérfonala, hogy a különböző fajo-
kon belüli evolúciós kapcsolatokkal 
foglalkozik.
– Alapvetően a fajon belüli geneti-
kai leszármazási vonalak rekonst-
rukcióját kutatjuk. Ez gyakorlati-
lag az evolúciós törzsfáknak a ge-
netikai adatokon alapuló megszer-
kesztését jelenti. A törzsfák 
kifejezik a genetikai rokonságot: 
minél közelebbi rokon két minta, a 
törzsfa ágain annál közelebb ke-
rülnek ezek egymáshoz, így lehet 
következtetni például a fajon belü-
li evolúciós eseményekre. Ezzel a 
törzsfaszerkesztéssel foglalkozunk 
sztyeppei élőlényeken tekinteté-
ben, elsősorban olyanokon, ame-
lyek tényleg ebben a Kelet-Ka-
zahsztántól a Pannon-síkságig hú-
zódó sztyepprégióban élnek. Hogy 
néhány példát mondjak, ilyen a 
csíkos szöcskeegér, a bókoló zsálya, 
a volgamenti hérics vagy a tátogó 
kökörcsin.
– Egy-egy fajon belül rajzolják föl 
a törzsfát a fajon belüli rokonsági 
fokokra, ezeket állapítják meg ge-
netikai módszerekkel?

– Igen. A modern biogeográfiának 
az egyik leghatékonyabb változata 
ez, amikor az örökítőanyagban ta-
lálható különbségeket térképre visz-
szük, feltárva ezzel az elterjedési te-
rület genetikai szerkezetét. Ennek 
alapján például rekonstruálható, 
hogy milyen irányból vándoroltak 
a múltban a populációk. Ez tulaj-
donképpen a genetikai leszárma-
zási viszonyok földrajzi ábrázolá-
sa, a filogeográfia tudománya. Mi 
az Európában mostohán alulkuta-
tott sztyeppei élőlényeknek a 
filogeográfiai szerkezetét szeret-
nénk feltárni.

Jelenleg még a kutatásoknak az 
elején járunk ugyan, és elég kiter-
jedt adatsorunk is csak a csíkos 
szöcskeegérre van, de ezek alapján 
egy nagyon-nagyon meglepő ered-
ményt kaptunk – amit a kutatás 
elején természetesen nem vártunk 
volna. Kiderült, hogy nem arról 
van szó, hogy ez a Magyarorszá-
gon és Erdélyben nagyon-nagyon 
ritka állat egyszerűen a sztyeppei 
rokonok egy nyugatba „szakadt” 
kis ága. Amikor rekonstruáltuk a 
fejlődésének a történetét, akkor ki-
derült, hogy a Kárpát-medencei ál-
latok DNS-e őrzi a szűkebb rokon-
sági körön belül a legősibb leszár-

– Az utóbbi években több alkalom-
mal jártak Magyarországtól keletre 
különböző országokban tudományos 
expedíciókon. Miért tartják fontos-
nak ezen területek a vizsgálatát?
– Elsősorban azért, mert a mi régi-
ónk, a Kárpát-medence Európán 
belül egy fontos része a sztyeppének 
– ez tulajdonképpen az eurázsiai 
összefüggő sztyeppzónának a leg-
nyugatibb előőrse. Számos olyan 
sztyeppei élőlény éri el elterjedésé-
nek nyugati határát a régiónkban, 
amely a mi élővilágunk szempontjá-
ból kiemelkedő jelentőségű. Ha 
ezen fajok rokonságát szeretnénk 
kutatni, akkor a tőlünk keletre fek-
vő országokba, az ottani sztyeppré-
gióba kell expedíciókat szervez-
nünk, hogy összehasonlító anyagot 
gyűjthessünk.
– Milyen országokban jártak?
– 2012 óta mennek ezek az expedí-
ciók. Voltunk Ukrajnában, gyakor-
latilag a teljes területét bejártuk. A 
konfliktus előtt voltunk Kelet-Uk-
rajnában és a Krímben is, ezzel 
nagy szerencsénk volt. Aztán több-
ször megfordultunk Nyugat-
Oroszországban, és eljutottunk a 
Kaukázusba is. Most készülünk 
Kazahsztánba – gyakorlatilag át-
utazunk rajta autóval, majd Kelet-
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A SZÖCSKEEGEREK VÁNDORLÁSA
Az uralkodó paradigma szerint a sztyeppei állatok és növények 

kelet	felWl	nyugati	irányba	hódították	meg	az	eurázsiai	konti-
nens	jelentWs	részét,	és	így	Magyarországra,	a	sztyeppe	nyu-
gati	elWWrsébe	 is	 így	 jutottak	el.	Napjaink	genetikai	eredmé-
nyei	megkérdWjelezik	ezen	elgondolás	általános	voltát.	Sramkó	
Gábor,	 az	 MTA-ELTE-MTM	 Ökológiai	 Kutatócsoport	 és	 a	
Debreceni	 Egyetem	 kutatója	 kalandos	 keleti	 expedíciókon	
gyejtött	növényi	és	állati	szövetmintákat,	majd	munkatársai-
val	a	genetikai	rokonsági	fokokat	elemezték	és	rajzolták	tér-

képre	–	így	jutottak	ezen	új	eredményekre.
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Noha sokszor nomád körülmények 
között, de elutazunk ezekre a gyö-
nyörű tájakra, országokba, ahol az 
élőlényekből szövetmintákat ve-
szünk. Ez természetesen nem jár az 
élőlény számottevő sérülésével.
– Tehát az egeret utána szabadon 
engedik.
– Természetesen igen. Az egér ese-
tében szőrmintából dolgozunk. A 
növények esetében pedig egy na-
gyon pici levéldarabból, ami általá-
ban messze az alatt marad, mint 
amennyi kárt egy legelő állat tehet 
egy ilyen növényben. Ezután el-
hozzuk a laboratóriumba ezt a 
konzervált szövetmintát, és ott 
mára szabvánnyá vált módszerek-
kel kivonjuk a DNS-t. Ezután 
nincs más dolgunk, mint hogy a 
klasszikus filogenetikai módsze-
rekkel bizonyos informatív DNS-
szakaszok összehasonlítását végez-
zük el. A küszöbön álló pályáza-
tunkban ennél tovább megyünk: a 
teljes genetikai állományt fogjuk 
összehasonlítani ezekből a szövet-
mintákból.
– Gondolom statisztikai módsze-
rekkel.
– Igen. Szerencsére az 1990-es évek 
óta óriási szakirodalma van már en-
nek, és nagyon sok tapasztalat bir-
tokában tudjuk a nyers DNS-ada-
tokból rekonstruálni magukat a le-
származási viszonyokat. Szakmai 
részletekbe nem menve ezek a sta-
tisztikai módszerek rettenetesen ki-
finomultak, és általában nagyon 
pontosak. Az eredmények olyanok, 
hogy például egybevágnak nagy, a 
geológiai múltban bekövetkezett 
történeti eseményekkel. Azaz a re-
konstruált leszármazási fa egybe-
vág külső forrásból származó ada-
tokkal, ezért a fa nagy valószínű-
séggel a valóságban lezajlott folya-
matokat tárja fel. Miután 
megcsináltuk ezeket a törzsfa-re-
konstrukciókat, ezután természete-
sen biogeográfiai-taxonómiai kon-
textusba helyezzük a kérdést. Ez 
után születnek maguk a publikáci-
ók. A nemzetközi szaklapokban tág 
tere van ennek a témának, és nagy 
publikációs lehetőség az, hogy szá-
mos lap foglalkozik molekuláris 
filogeográfiai kérdésekkel.

BAJOMI BÁLINT

déseket. Ekkor már nemcsak egyes 
kiragadott géneket hasonlítunk össze 
az élőlény DNS-éből, hanem a teljes 
genetikai állományt (a genomot) ha-
sonlítjuk össze a sztyeppei elterjedési 
áreán belül, és ebből próbáljuk re-
konstruálni a fő genetikai leszárma-
zási vonalakat és ezáltal az élőlénynek 
a történetét.
– Mi a folyamata a kutatásnak, a 
mintavételtől a publikációig, milyen 
lépései vannak?
– A legelső lépése természetesen a 
legizgalmasabb, és azt gondolom, 
hogy a leginkább irigylésre méltó. 

mazási vonalak genetikai informá-
cióját, tőlünk keletre pedig 
filogenetikai értelemben fiatalab-
bak ezek a leszármazási ágak. Ezért 
bátran következtethetünk arra, 
hogy ennek a kis sztyeppei egérké-
nek az esetében a Kárpát-medencé-
ből induló kirajzás történt a 
sztyeppterület nyugati felébe. Ez 
világosan látszik abból, hogy a 
törzsfa ágai nyugatról keleti irány-
ba „fiatalabbak”. Tehát egyáltalán 
nem arról van szó, amit a kezdeti 
időpontban feltételeztünk, hogy a 
sztyeppei élővilág egy keletről nyu-
gatra vándorolt, „ágról szakadt” 
képviselőjével van a Kárpát-me-
dencében dolgunk, hanem éppen 
ellenkezőleg, egy régi, ősi leszár-
mazási vonal őrzője hazánk. És ezt 
tovább árnyalja, hogy a vizsgálatba 
eddig bevont növényfajoknál ha-
sonló képet látunk kirajzolódni. 
Elképzelhető, hogy a csíkos szöcs-
keegérnek ez a nyugatról keleti 
irányba történő kolonizációja, azaz 
a sztyepp nyugati részének Kárpát-
medencei eredetű benépesülése 
egyáltalán nem egy kivétel, hanem 
az eddigi adatok alapján akár ez a 
szabály is lehet.
– Eddig hány fajra mutatták ki ezt?
– Az interjú elején felsorolt négy 
fajnál tapasztaltuk. Jelenleg a küszö-
bén állunk egy, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által támogatott Len-
dület kutatásnak – ennek során szeret-
nénk kiterjeszteni a vizsgált növény- 
és állatfajok számát, és a legmodernebb, 
úgynevezett filogenomikai mód-
szerekkel megvizsgálni ezeket a kér-

A csíkos szöcskeegér rekonstruált törzsfája és az abból feltárható múltbeli vándorlása az 

eurázsiai sztyepp nyugati felén (FOTÓ ÉS GRAFIKA: SRAMKÓ GÁBOR)

Hazánk sztyeppei ritkaságának, a bókoló 

zsályának filogeográfiai története a sztyeppe 

fejlQdéstörténetét is felfedheti 
(SRAMKÓ GÁBOR FELVÉTELE)
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van szó. A testünk megfelelő műkö-
déséért nemcsak az idegrendszer, 
hanem a belső elválasztású mirigyek 
rendszere, az úgynevezett hormon-
rendszer (endokrin rendszer) is fele-
lős. Ezt a két rendszert együttesen 
neuroendokrin rendszernek is ne-
vezzük. A különböző benyomások 
hatására számos biokémiai folyamat 
aktiválódik, ezek serkentik a hor-
monok képződését. Az endokrin 
rendszer minden egyes szerve a szer-
vezet működését szabályozó hor-
mont választ ki közvetlenül a vér-
áramba. 

A boldogságért felelős vegyülete-
ket összefoglalóan sokszor csak 
„boldogsághormonok”-ként emle-
getik. A köztudatban leggyakrab-
ban jelenlévő boldogsághormon az 
endorfin. Ez a gerincesek agyalapi 
mirigyében, és a hipotalamuszában 
termelődik külső fizikai hatásra. 
Alapvetően a fájdalomcsillapítás és 
a kellemes érzés előidézése a felada-
ta, így izgalmi állapotban, fájda-

lomérzületkor és orgazmus esetén 
túlnyomó a termelése. A szó az en-
dogén (vagyis testen belüli) morfin 
(fájdalomcsillapító hatású) szavak-
ból ered. 1975-ben két egymástól 
független kutatócsoport fedezte fel 
a vegyületet. Ritkán ismert tény, 
hogy terhesség során a magzati ere-
detű méhlepény által termelt 
ß-endorfin a várandósság 3. hónap-
jában kezd az anya vérébe kiválasz-
tódni. Ez a folyamat később számos 
következményt von maga után. 

Az oxitocin elnevezésű hormon 
szintén az agyalapi mirigy hátsó le-
benyéből, a hipotalamuszból érke-

A BOLDOGSÁG 
VILÁGNAPJA

Napjainkban már majdnem minden fogalomnak, érzelemnek, tett-

nek, tárgynak külön világnapot szentelnek. Az ENSZ március 20-át 

a	Boldogság	Világnapjaként	határozta	meg,	hogy	erWsítse	az	embe-
rekben a jóllét fontosságát. A jóllét nem csak az anyagi gazdagságot 

jelenti, hanem a lélek egészségét, kiegyensúlyozottságát és örömét. 

Már az ókori Platón műveiben 
is megjelenik a szeretet fon-
tossága, ezáltal az is, hogy a 

boldogság csak bizonyos értékek 
szerinti életvitel alapján érhető el. 
Arisztotelész úgy vélekedett, hogy a 
boldogsághoz csak erényes élet által 
lehet eljutni. A boldogságot próbálja 
megragadni a költészet, már évszá-
zadok óta a művészek legkedvesebb 
témája, és nem ok nélkül. Ez egy 
igen összetett és nagyon személyes 
érzelem. Nem specifikálható, hogy 
minden ember boldog lesz az erdei 
sétától, mert van olyan, aki nem sze-
ret sétálni. A boldogságot minden-
kiben más váltja ki, viszont maga az 
állapot minden ember életében meg-
egyező. Ahogy Csőgl János írta: „A 
boldogság anatómiája ma is ugyanaz, 
mint száz vagy ezer esztendővel ez�
előtt”.

De mi is ez az anatómia? Melyek 
azok a vegyületek szervezetünkben, 
melyek gondoskodnak a különböző 
érzésekről? Valójában hormonokról 
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zik a véráramba, azonban primer 
feladata a simaizmok összehúzódá-
sának serkentése, így a szülés meg-
indítása, valamint a szoptató 
anyáknál az emlőből a tej kiürülé-
sét serkenti. Perifériás hatása az 
oxitocinnak, az orgazmus elősegí-
tése mind a férfiaknál, mind a 
nőknél. 

A dopamin az információ átadásá-
ban fontos szerepet játszó moleku-
la. Sok funkciót lát el az agyban, 
azonban egyik legérdekesebb a ju-
talmazásban betöltött szerepe. Ak-
kor kezd el termelődni, ha valami-
lyen pozitív hatás következtében 

az élőlény jutalomra 
számít. Tehát egy mo-
tiváló hatású, örömet 
kiváltó anyag, és ennek 
következtében fennáll-
hat az addikció veszé-
lye. Az agyunk az 
olyan tevékenységeket, 
amelyhez az örömérzet 
párosul,az étkezést, a 
szerelem érzését, bi-
zonyos tudatmódosító 
és kábítószerek alkal-
mazását dopaminnal 
jutalmazza. A hor-
monnak ezen szerep-
köre, a dopamin négy 
anatómiailag jól el-
különíthető pálya-
rendszere közül csak 
egy, azonban ez a 
mezolimbikus pálya a 
legismertebb a közvé-
leményben. 

A szerotonint a gyo-
mor-bél rendszer állítja 
elő. A hipotalamuszban 
és vérlemezkékben tá-
rolódik. Külsőleg nem 

lehet bevinni. Ennek oka, hogy a 
szájon át bevett szer nem szívódik 
fel, nem kerül a véráramba, vala-
mint hogy intravénásan nem jut át a 
vér-agy gáton. A hatásköre igen 
komplex, hiszen a test különböző 
területein mást és mást eredmé-
nyez. De témánkhoz kapcsolódva 
gyakori, hogy eufóriát és gondta-
lanság-érzetet kelt. 

A pajzsmirigy sejtjei által termelt 
hormont tiroxinnak nevezzük. En-
nek alapvető feladata a test anyag-
cseréjének és növekedésének ve-
zérlése, azonban az optimális 
tiroxinszint nélkülözhetetlen az ál-

talános jó közérzethez, így ez is hoz-
zájárul nem csak testünk, de lelkünk 
egészségéhez is.

Sok esetben azonban nem testünk 
alapvető hormontermelésének túl-, 
vagy éppen alulműködése okozza 
hangulatingadozásainkat, egyéb 
lelki problémánkat. Számtalanszor 
külső tényező hatására leszünk szo-
morúak, kedvtelenek, rosszabb 
esetben depressziósak. A depresszió 
napjainkban sajnos népbetegséggé 
vált, és nem csak lelki, de súlyosabb 
esetben fizikai tünetei is lehetnek, 
mint például az evés- vagy alvásza-
var. Ez a növekvő tendencia nem 
csak az emberi életmód felgyorsulá-
sának, de emellett a mai modern 
technika által okozott elszigetelő-
désnek is tulajdonítható. Az ember 
mint élőlény igényli a saját társadal-
mát, a napi szocializálódást. Termé-
szetesen általánosítani nem lehet, de 
következtetésképpen levonható, 
hogy nem minden esetben jelent 
megoldást a számítógép és a közös-
ségi média, sokszor csak egy jó be-
szélgetésre van szüksége az ember-
nek, hogy a megfelelő hormonok 
felszabadulhassanak, és újból bol-
dognak érezhesse magát.

DUBI ANNA 
SZALAINÉ TÓTH TÜNDE
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Carsten Egeberg Borchgrevink 
1864. december elsején Osló-
ban született, szülei Henrik 

Christian Borchgrevink norvég jo-
gász és az angol származású Annie 
Ridley voltak. A család Uranienborg 
környéken élt, ahol gyermekkorában 
Roald Amundsennel barátkozott. A 
felsőbb tanulmányait az oslói Gjertsen 
Főiskolán és tharandti Szász Királyi 
Erdészeti Akadémián végezte.   

Az életrajzírói szerint meglehetősen 
nyughatatlan természetű, kalandokat 
kereső ember hírében állt. Az erdé-
szeti képzés után négy évig Ausztráli-
ában kormányzati felmérést végzett, 
Bowenfelsben pedig nyelveket és ter-
mészettudományi tárgyakat oktatott. 
Mint norvég, mindig érdeklődött a 
sarkvidéki kutatások iránt. Először az 
első ausztrál antarktiszi kutatóállomás 

díció 1893 szeptemberében hagyta el 
Norvégiát Leonard Kristensen tapasz-
talt bálnavadász kapitány irányításával. 
Borchgrevink egy évvel később, 1894 
szeptemberében Melbourne-ben csat-
lakozott az expedícióhoz mint matróz 
és kutató. 

Növényi élet az örök fagy 
birodalmában

A következő hónapokban az Antark-
tisz közeli szigetek vizein hajóztak, 
de bálnákkal nem találkoztak, ezért 
délebbre vették az útirányt, ahonnan 

AZ	ELSV	EMBER	
AZ	ANTARKTISZON

Az Antarktisz létezése már évezredek óta foglalkoztatta a tudo-

mányos világot, a görög filozófusok spekulatív módon kikövet-

keztették létét, de felfedezése csak három évszázadra nyúlik 

vissza.	Az	elsW	ember	azonban	csak	mintegy	120	éve	tette	elW-
ször a lábát a kontinensre. A norvég sarkkutató, Carsten 

Borchgrevink	 1895.	 január	 24-én	 lépett	 a	 Déli-sarkvidékre	 a	
Viktória-földön, az Adare-foknál.

munkájában akart részt venni, de en-
nek meghiúsulása után a norvég ke-
reskedelmi célú bálnavadászat segít-
ségével próbált eljutni a kontinensre, 
így jelentkezett az 1894. évi norvég 
antarktiszi expedícióba. 

Az expedíciót Henryk Bull Ausztrá-
liában élő vállalkozó és üzletember 
szervezte és kereskedelmi célok mellett 
tudományos kutatásokat is akart vé-
gezni. Mivel a melbourne-i tudomá-
nyos körök érdeklődését nem sikerült 
felkeltenie, visszatért Norvégiába, ahol 
találkozott a 84 éves Svend Foynnal, a 
modern bálnavadászat atyjával és a szi-
gonyfegyver feltalálójával. Foyn 
segítségével kibérelte a 
Kap Nor (Északi-fok) 
nevű bálnavadász ha-
jót, amit átnevezett 
Ant arc tisra. Az expe-

A 	 L EGSZÉLSVSÉGESEBB 	 FÖLDRÉSZ 	MEGHÓD Í TÁSA

Borchgrevink a Southern 

Cross expedíción

Pingvinkolónia az Adare-foknál
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zetközi Földrajzi Kongresszuson. Az 
előadásában felvázolta egy antarktiszi 
– az Adare-fok közelében felállítandó 
– állandó tudományos megfigyelőál-
lomás tervezetét, ahonnan könnyeb-
ben elérhetők a kontinens belső részei 
kedvező időjárás esetén, majd a beszé-
de végén felajánlotta, hogy szívesen 
vezetné ezt az expedíciót. A kongresz-
szus azonban nem rokonszenvezett 
vele, elutasította az elképzeléseit. He-
lyette az Antarktisz általános kutatási 
tervét fogadták el, és időpontnak a kö-
zelgő új évszázadot jelölték meg. 

A következő két évben Borch-
grevink Európában és Auszt ráliában 
utazgatott, támogatókat keresve az 

expedícióhoz, de a fárado-
zásai sokáig sikertelenek 
maradtak. Végül a neves, brit sajtó-
mágnás, George Newnes finanszí-
rozta az új antarktiszi expedíciót: 
40 ezer fontot ajánlott fel a költsé-
gek fedezésére, mindössze egyetlen 
kikötése volt, hogy az expedíció 
brit jellegű legyen. Brit zászló alatt 
hajózzanak és a  British Antartic 
Expedition nevet viseljék, noha a 
vállalkozásban csupán ketten voltak 
angol származásúak: egy brit és egy 
ausztrál, a többiek norvégok voltak. 
Borchgrevink teljesítette a mecénás 
kérését, külön engedélyt kaptak, 
hogy a brit lobogó mellé, a yorki her-
ceg személyes zászlaját is felvonják.  A 
kapott pénzből megvásárolta az 521 
tonnás, Pollux nevű bálnavadászha-
jót, amelyet átneveztek Southern 
Cross-ra (Dél Keresztje), később ezen 

a néven emlegették az expedíciót. 
1898. augusztus 22-én kifutottak a 
londoni kikötőből és megkezdték 
utazásukat. Az első nagyobb pihe-
nést Hobartban, Tasmánia főváros-
ában tartották, majd a készletek fel-
töltése után tovább folytatták az út-
jukat a kontinensre. 

 Az Adare-fokot 1899. február 17-én 
érték el, ahol a legelső parti bázist egy 
pingvinkolónia közelében építették 
fel; Borchgrevink édesanyja tiszteleté-
re pedig Camp Ridley-nek (Ridley tá-
bor) nevezték el. A hajót március 2-án 
visszaküldték Új-Zélandra, hogy ott 
teleljen. Az expedíció pedig teljesen 
kiépítette az első antarktiszi telelőbá-

zist: fűthető házakat húztak 
fel, amelyeket az új találmá-

nyú, svéd Primus kályhákkal melegí-
tettek, az utazásokat kutyaszánokkal 
bonyolították le, hiszen mintegy  
70 szánhúzó kutyát vittek magukkal. 
A történelmi igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy Borchgrevink nem volt ide-
ális vezető. Louis Bernacchi, az expe-
díció ausztrál fizikusa írta a visszatéré-
se után: a táborban a „demokratikus 
anarchia” érvényesült.  A piszok, a ren-
detlenség és sokszor napokig tartó in-
aktív tevékenység jellemezte az expe-
díció mindennapjait. Több, a megfele-
lő rend esetén megelőzhető baleset tör-
tént a táborban: egy égve hagyott 
gyertya hatalmas tűzvészt okozott, 
erősen megrongálva a készleteket, 
másik alkalommal egy rosszul műkö-
dő kályhától súlyos füstmérgezést 
szenvedtek az expedíció tagjai. A tu-

más hajók bálnák jelenlétét jelezték.  
A jégtáblák miatt nehezen hajózható 
Ross-tengeren azonban bálnákat to-
vábbra sem láttak. 1895. január 17-én, 
partra szálltak Possesion-szigeten, 
ahol Bull és Borchgrevink egy fém-
dobozban üzenetet hagytak hátra, 
hogy jelenlétüket bizonyítsák. A szi-
geten Borchgrevink zuzmót talált, 
felfedezve az első növényi életet az 
Antarktisz körzetében. 

Az expedíció január 24-én az Adare-
fok (Cape Adare) közelében elérte az 
antarktiszi kontinens északi, legszélső 
partvonalát. A hajóról egy kisebb csó-
nakkal megkísérelték a partraszállást. 
Később az elsőbbség kérdésében vita 
bontakozott ki Kristensen kapitány, 
Borchgrevink, valamint egy 17 éves 
új-zélandi tengerész, Alexander von 
Tunzelmann között, ez utóbbi azt 
mondta, hogy „kiugrott, hogy a csónakot 
stabilan tartsa”. Az igazságot ma már 
nehéz kideríteni, mivel még mielőtt a 
csónak kikötött, Borchgrevink türel-
metlenségében, a vízbe vetette magát, 
hogy elsőnek léphessen a partra, de 
rögtön utána vetették magukat a ka-
pitány és a fiatal matróz is, csupán má-
sodpercek választották el őket a partra 
lépéskor, de valószínűleg Borch-
grevink lett a győztes. Később 
ugyan az állították, hogy John Davis 
angol-amerikai bálnavadász kapi-
tány már 1821. február 7-én partra 
szállt, de ennek az adatnak nincs hi-
telt érdemlő nyoma. A partraszállás 
után Borch grevink további zuzmó-
példányokat gyűjtött a sziklák kö-
zött, hogy igazolja a növényi életet 
az örök fagy birodalmában. 

A felfedezése később nagy érdeklő-
dést és vihart kavart a tudományos 
körökben, egyesek kétségbe vonták 
az élet lehetőségét a zord körülmé-
nyek között.  Az expedíció visszaté-
rése után Melbourne-ben, Borch-
grevink elhagyta a hajót. Újabb ant-
arktiszi expedícióra gyűjtött adomá-
nyokat, de erőfeszítései sokáig nem 
jártak sikerrel. Az előadásaiban és 
tanulmányaiban túlhangsúlyozta sa-
ját szerepét, amivel egykori útitársait 
mélyen megbántotta és sok ellensé-
get szerzett magának.

TelelWbázis	és	szánutazások
1895. augusztus 1-jén felszólalt a Ki-
rályi Földrajzi Társaság támogatásá-
val Londonban megtartott VI. Nem-

Borchgrevink 

kunyhója
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Ezek után visszavonult a köz- és 
tudományos élettől. 1896-ban meg-
nősült, az angol származású 
Constance Prior Standent vette fe-
leségül. Oslóban telepedtek le, két 
fiuk és két lányuk született. Első-
sorban irodalmi tevékenységgel 
foglalkozott, valamint az északi 
sportokat népszerűsítette. A tudo-
mányos eredményeit később lassan 
elismerték, főként gyermekkori ba-
rátja, Roald Amundsen közbenjá-
rására. Magas norvég (Szent Olaf 
rend lovagja) és dán kitüntetések-
ben részesült, valamint megkapta az 
osztrák Ferenc József rend kitünteté-
sét, az American Geogra phical Soci-
ety pedig tagjai közé választotta. 
Legjobban az angliai mellőzés bán-

dományos vállalkozás lelke, a zooló-
gus Nicolai Hanson megbetegedett, a 
kezelésekre nem reagált, majd 1899. 
október 14-én elhunyt.  Amikor a déli 
tél véget ért, nagyobb szánutazásokra 
került sor, de „csupán” a Washington- 
és a Gauss-fok közti területet sikerült 
felmérni, a feltorlódó, meredek glecs-
cserek miatt nem tudtak eljutni  a Vik-
tória-föld belsejébe, és nem sikerült el-
érni a mágneses Déli-sarkot. Minden-
esetre sok jelentős megfigyelést végez-
tek, és Borchgrevink kilenc társával 
együtt elsőként végig telelt az Ant ark-
tiszon. 1900. február végén visszaérke-
zett a Southern Cross hajó, amellyel a 
visszaút során meglátogatták az 
Erebus és a Terror vulkánokat. 1900. 
február 16-án a Bálna-öbölben Borch-
gevink, William Colbeck és Per Savio 
lapp kutyaszánhajtó társaságában szá-
non felment a jégtakaró tetejére, majd 
16 kilométeres utazás 
után eljutott a déli pólus 
addig elért legközelebbi 
pontjához (78°50’). Végül 
1900. április 1-jén meg-
érkeztek Új-Zéland ra, 
ahonnan Borchg revink 
egy gőzössel Ang liába 
utazott.

A tudományos 
eredmények 
elismerése

Az expedíció tudomá-
nyos eredményeit mérsé-
kelt lelkesedéssel fogadta 
a tudományos közvéle-
mény. Borch grevinknek 
nem sikerült újabb expedíciót szervez-
ni, mivel a mecénás Newnes újságjai-
ban közreadott kérkedő stílusú cikkei, 
valamint angolul megjelent könyve 
megkérdőjelezték még a vitathatatlan 
eredményeit is.

1902-ben azonban a National 
Geographic Society két másik tu-
dóssal elküldte a karibi-francia Mar-
tinique szigetére, hogy kivizsgálja a 
Mount Pelee vulkán kitörése után 
kialakult helyzetet. A kitörések 1902 
májusában tönkretették Saint-Pierre 
várost és óriási emberáldozatokkal 
jártak. Borchgrevink júniusban járt a 
szigeten, amikor már a vulkáni tevé-
kenység megnyugodott, és megálla-
pította, a hegyen „tökéletesen csend 
van”, de nem gondolta, hogy Saint-
Pierre valaha is ismét lakott lehet.

totta, de végül 1930-ban 
megkapta a Királyi Földrajzi 
Társaság arany érmét, a Patró-
nus-medált.

Carsten Borchgrevink 1934. 
április 21-én hunyt el Oslóban. 
Az Antarktiszon több földrajzi 
helyet neveztek el róla, a nevét 
viseli Viktória-földön az Adare- 
és a Washington-fok közti part-
szakasz, ugyancsak itt egy glecs-
cser, egy másik pedig Maud ki-
rálynő-földjén. A tiszteletére 
kapta egy kis antarktiszi hal a 
Pagothenia borchgrevinki nevet. 
Az expedíció eredeti telelőházai 
pedig az új-zélandi Antarktiszi 
Örökségvédelmi Hivatal keze-
lésében állnak, amelyeket 

2002-ben besoroltak az Antarktisz fo-
kozottan védett területei közé.

A Borchgrevink-családnak van egy 
régi magyar vonatkozása, ugyanis 
Carsten Borchgrevink egyik felme-
nőjének a bátyja az a Jens Finne 
Borchgrevink, aki Hell Miksa és Saj-
novics János jezsuita csillagászok 
1769. évi vardöi expedícióján – ami-
kor megfigyelték a Vénusz bolygó át-
vonulását a Nap előtt –, a helyi kísé-
rőjük, az expedíció lelke volt. Erede-
tileg Koppenhágában teológiát, majd 
Uppsalában, Linnénél botanikát ta-
nult. Utána Johann Ernst Gunnerus 
trondheimi püspök titkára lett, nyelv- 
és helyismeretének, műveltségének 
köszönhetően pedig az expedíció nél-
külözhetetlen tagjává vált. 

BIKFALVI GÉZA

Festmény a telelQház falán

Primus kályha
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Adattengerben evickélve

Felfoghatatlan mennyiségű adat áramlik a világban, s ez az 
adattenger tengernyi kérdést vet fel, ugyanennyi veszélyt 
rejt és még több lehetőséget kínál. A Big Data jelensége – az 
említett adatrengeteg és annak kezelése – mind annyi-
unkat érint. Az adatok generálásában is alaposan kivesszük 
részünket, hiszen különböző közösségi oldalakon üzenete-
ket küldünk, információkat cserélünk, okostelefonon 
csetelünk, de maguk az eszközök is hozzájárulnak további 
adatok generálásához. A példákat még hosszan sorolhat-
nám, de tagadhatatlan, hogy az informatika életünk meg-
határozó része lett. 

A Big Data nagy kihívás a szakemberek számára is, ugyan-
akkor új ötleteket, eljárásokat, technológiát generál, piacot 

hoz vagy hozhat létre, vagyis ma már 
közvetlenül is rendkívül fontos szereplő-
je az üzleti életnek. Érdekes belegondol-
ni, hogy mindössze egy-két évtized 
alatt jutottunk el a mechanikus írógép-
től az adatbázisokig.

Nem lehet nem beszélni a veszélyek-
ről, hiszen önkéntelenül is nyomot ha-
gyunk magunk után a virtuális világ-
ban. Ezek segítségével egyre többet 
tudhatnak meg rólunk az illetékesek, 
de az illetéktelenek is. Ennek egy szelí-
debb változata a böngészés közben fel-
bukkanó célzott reklám, a vadabb ver-
ziókra most nem térünk ki. A szerző is 

felhívja a figyelmet arra, hogy vigyázzunk az adattenger 
kalózaival, de nagyobb hangsúlyt fektet arra, mi mindent 
lehet vagy lehetne kezdeni az adatokkal, világunk mely ösz-
szetevőire milyen hatással vannak vagy lehetnek, illetve ho-
gyan lehet ezeket kibányászni vagy inkább kihalászni, ha 
már a tengert használjuk metaforaként. 

Hogy mit lehet elővarázsolni egy látszólag száraz adatsor-
ból, arra az Élet és Tudomány cikkeiből is számos példát 
idézhetnénk. Ilyen a Kepler-űrtávcső, amely „csak” mérési 
eredményeket küld a Földre, és ezekből találták meg az 
exobolygókat. A nemrég igazolt gravitációs hullámok is óri-
ási mennyiségű adathalmazból bukkantak elő.

E könyv segítségével a nem szakember is végighajózhatja 
napjaink adattengerét az értől az óceánig. A navigálásban 
sokat segít a fogalmak, technikai-technológiai szakkifejezé-
sek értelmezése, nem csupán egyszerű definíciókat adva, 
hanem szemléletes példákkal illusztrálva.

A kötet megírása és kiadása bizonyos szempontból bátor 
vállalkozás volt, hiszen a Big Data világa rendkívül gyorsan 
és dinamikusan változik, a változások pedig szinte követhe-
tetlenek. Ennek ellenére sikerült egy közérthető, olvasmá-
nyos, izgalmas kiadványt összeállítani, amely azokhoz is 
szól, akik munkájuk révén kötődnek ehhez a területhez. 
Szól azoknak is, akik meg akarják érteni az új lehetőségeket, 
és élni szeretnének az új eszközökkel. A szerző kimondott 
célja, hogy Magyarországon minél többen legyenek a digi-
tális képességek birtokában. Napjaink sokak által használt 
nyelvezetén szólva, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 

júzereknek szól, akik nem lúzerek vagy nem akarnak azok 
lenni. (Bőgel György: A BIG DATA ökoszisztémája. 2015, 
Typotex Kiadó, Budapest, 216 oldal, 3500 forint)

TRUPKA ZOLTÁN

Bach találkozása Werckmeisterrel

Jens Johler A világ hangolása című könyve regény formájában 
dolgozza fel Johann Sebastian Bach ifjú éveit. Életrajzi szem-
pontból pontos, precíz könyv, melyből képet kaphatunk a 
zeneszerző tanulóéveiről, majd korai munkásságáról, vala-
mint magánéletéről is. Ám műfaja ellenére nem irodalmi ér-
téke miatt válhat fontos művé, inkább tudományos, filozó-
fiai és bölcseleti témája az, ami kiemelkedő.

Érdemes tudnunk, hogy a Bach előtti időkben billentyűs 
hangszereinket még nem temperálták, így a megadott 
hangnemre hangolt hangszeren más hangnembe átlépni 
(modulálni) kizárólag csak közeli, rokon hangnem felé volt 
lehetséges, mivel a „távolabbi” hangnemben már hamis 
hangközöket adott a hangszer. Mindez egy matematikai 
rejtély hozadéka, amit a könyv nagyon szépen, és nem szak-
mabeli emberek számára is érthetően magyarázz el, több 
megvilágításban is. Röviden összefoglalva: a kvinteket tisz-
tára hangolván – ha minden hangon átjutottunk –, eljutunk 
a kezdő hanghoz (ezért mondják kvintkörnek), csak több 
oktávval magasabb rezgésen, viszont, ha az oktávokat han-
goljuk tisztára, ugyanúgy eljutunk e magas kezdőhanghoz. 
Csakhogy e két megérkezési hang nem egyezik, kicsiny kü-
lönbség van köztük, holott elvileg egyezniük kellene.

Bach fiatal éveiben találkozik 
Werckmeisterrel, aki merész módon 
temperálja billentyűs hangszerét (kija-
vítva, kicsit elhamisítva a hangokat, 
hogy e kis különbség eltűnjön), ami le-
hetőséget ad arra, hogy immár min-
den hangnemben játszhassanak rajta, 
áthangolás nélkül. Ez a könyv főté-
mája, ugyanis ez a szimbolikus tett – 
kijavítani a természetben fellépő ki-
csiny hibát vagy mondhatjuk, bele-
szólni a természet rendjébe, abba, ami 
természetes...? – az, ami kérdéseket 
vet fel Jens Johler megfogalmazásá-
ban: Beleszólhatunk-e az Univer-
zum törvényeibe? Hol húzódnak az irányí-
tás, a szabályozás határai? A fejlődés érdekében mi az, ami 
feláldozható? Lehet-e az Isten által teremtett világ tökéletlen? 
Természetes (igaz) maradhat-e az az alkotás, amely kicsit 
meghamisítja az Istentől kapott tiszta rendszert? Tiszta ma-
rad-e a művészet, ha szabályozott?

A ma emberének nyitott kérdés marad, így érdemes elgon-
dolkoznunk rajta: picit hamisabbá vált hangrendszerünk a 
temperálás által, ám ezzel lehetőségek végtelenje nyílt meg 
számunkra... Mindenki saját választ adhat arra, megérte-e... 
Úgy hiszem, ha Bach zenéjére gondolunk, amely csak a tem-
perálás által teljesedhetett ki, akkor egyértelmű a válasz. (A 
világ hangolása. 2015, Typotex Kiadó, 364 oldal, 3200 forint)

LÁSZLÓ LILLA
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Sok etikai kérdés mellett 
felmerül(t), hogy miért lehet 
ilyesmire szükség, illetve ez 

mennyiben érinti az eugenikát.  Az új 
jogszabály azon örökletes betegségek 
kiküszöbölésére törekszik, melyek a 
petesejtben található mitokondriumok 
hibás DNS-éhez köthetőek és végső 
soron életképtelen utód létrejöttét ered-
ményezhetik. Fontos megjegyezni, 
hogy ez az eljárás származásra, rasszra 
és mindenféle politikai megfontolásra 
tekintet nélkül célozza egy-egy speciá-
lis fogyatékosság, méghozzá az élettel 
össze nem férő súlyos fogyatékosság 
kiküszöbölését. 

Azonban ez az új technológia úgy 
kíván segíteni a genetikai betegségben 
szenvedő nőkön, hogy a fogantatás-
hoz használt petesejtjükben található 
„hibás” mitokondriális állományt egy 
egészséges – másik „anya” – donor pe-
tesejtjéből vett állománnyal cseréli ki. 
A módosított pete- és hímivarsejt 
egyesülése révén jön létre az a sejt, 
melynek további osztódása következ-
tében jönnek létre a fejlődő embrió 
sejtjei, s születik meg kilenc hónappal 

GENET IKA I LAG 	HÁROMSZÜLVS 	GYERMEKEK	

EUGENIKA ÉS ETIKAI 
KÉRDVJELEK

később a gyermek. Ugyan a tudósok 
azt állítják, a kicserélt mitokondrium a 
születendő gyermek genetikai állomá-
nyának csupán 0,1%-át adja, nem vi-
tatható el az a tény, 
hogy a gyermek 
három ember – 
apa, anya és a mito-
kond riális donor – 
genetikai állomá-
nyával fog megszü-
letni. Vagyis az 
eljárás nem mást 
enged meg, mint az 
ember genetikai ál-
lományának mó-
dosítását. Ez egy sor 
jogi és etikai kér-
dést vet fel. A teljes-
ség igénye nélkül a 
leglényegesebbek 
az aláb biak: a mód-
szer vajon az embe-
ri genom megvál-
toztatásához vezet-e? Ha igen, a válto-
zás milyen mértékű, és ennek milyen 
hatása lesz a születendő gyermekre, 
annak utódaira és az őket követő ge-

nerációkra? Az eljárással járó lehetséges 
és nem várt hatások tudományos do-
kumentálásához, illetve a megfelelő 
következtetések levonásához az így 

megszületett gyer-
mekek megfigyelé-
se, regisztrálása mi-
lyen módon fog tör-
ténni?  Mivel jár, ha 
az emberi genetikai 
állományba ilyen 
módon történik be-
avatkozás?  Mi lesz 
az ilyen eljárásban 
részt vevő „egészsé-
ges” petesejt dono-
rok jogi státusa, az-
az szülők lesznek-e 
ők is? Milyen hatás-
sal lesz ez a jelenség 
egyes érdekcsopor-
tokra, vagy tágabb 
értelemben az egész 
emberiségre? 

A legalapvetőbb etikai aggály tehát 
az, hogy a jogszabály – noha keretek 
között, de – jogilag mégis lehetővé te-
szi emberek leendő leszármazottai ge-

Az	 Európai	 Unió	 AlapvetW	
Jogokról	Szóló	Kartája	által	til-
tott	eugenika	még	a	XX.	századi	
világháborúk	 elWtt	 vált	 népsze-

revé	az	Egyesült	Államokban	és	
Európában,	 méghozzá	 Charles	
Darwin	 unokaöccse,	 Francis	
Galton	révén.	Az	elsW,	több	mint	
400	 résztvevWvel	 lezajlott	 nem-

zetközi	konferenciát	Lon	don	ban	
tartották	 1912-ben.	 2015-ben	a	
brit	 felsWház	 jóváhagyta	 azt	 a	 törvénytervezetet,	 ami	 a	 2008-as	 Emberi	 Megtermékenyítési	 és	
Embriológiai	 Törvény	 alapján	 lehetWvé	 teszi	 az	 úgynevzett	 „háromszülWs”,	 vagyis	 három	 ember	

genetikai	állományából	származó	gyermekek	világra	jövetelét.	
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Francis Galton 1850 körül
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netikai állományának megváltoztatá-
sát. Ez ellentétes a korábbi tudományos 
és jogi nemzetközi gyakorlattal, hiszen 
nemcsak tudományos és kísérleti célból 
engedélyezi a(z állati eredetű) még meg 
nem született egyedek génállományá-
nak megváltoztatását, hanem lehetővé 
teszi azt a még meg nem született em-
berek genetikai állományán is, igaz, 
gyógyító, terápiás céllal. 

Egyes kutatók szerint az emberi faj 
evolúciója még nem fejeződött be, leg-
alábbis John Hawks a Scientific Ameri-
can tavaly szeptemberi számában arról 
értekezett, hogy az emberiség csak az 
utolsó 30 000 évben rengeteget válto-
zott a mutációk és az egyre nagyobb 
népszaporulat (és változatosság) ré-
vén, ami a földművelésre való átté-
rés és az ebből következő népesség-
szám-robbanásnak és újabb népván-
dorlásoknak volt köszönhető, ami-
kor még eleve nagyon alacsony volt 
az emberiség száma. (Még 10 ezer 
éve az egész emberiség szinte elfért 
volna a mai Madridban). A kutatók 
szerint a kék szem, a fekete haj vagy 
a laktóz-tolarencia is csak „mostan-
ság” jelenhetett meg, legalábbis 
evolúciós mércével. Ez azt is jelenti, 
hogy elvileg egy csökkenő népes-
ség mellett a faj diverzitása, 
ellenállóképessége is csökkenhet, 
de ne feledjük ilyenkor azt, hogy 
ma viszont 7 milliárdnál is több em-
ber él a Földön. (És további egymilli-
árddal nő a népesség 2030-ra.) Az is 
igaz, hogy ma már emberek milliói 
sokkal könnyebben változtatják meg 
lakhelyüket a legkülönbözőbb utazási 
módok révén, elhagyva őseik földjét és 
genetikai „nyomát”. Ehhez hozzájárul 
a fogamzásgátlás és az abortusz is, kü-

ÉT-ETOLÓGIA

Harkálydobolás:	
az	erWviszonyok	felmérése

A tavaszi erdőben sétálva sokunk 
számára ismerős lehet egy a magas-
ból érkező dobpergés jellegű hang. 
Táplálékot kereső harkály – mond-
ják sokan. Bár a kutatók számára 
már régóta ismert, kevesen tudják, 
hogy a harkálynak ez a gyors dobo-
lása valójában kommunikációs 
hangjel. A legtöbb harkályfaj ugyan-
is területet véd és ezzel a hanggal jel-
zi a szomszédos hímek számára a te-
rületét.  Az amerikai Wake Forest 
Egyetem kutatói további eredmé-
nyekkel egészítették ki ismeretein-

ket. A biológusok az ottani faj 
(Picoides pubescens) különböző egye-
deitől készített hangfelvételeket más 
költő párok közelében játszották le 
és figyelték az állatok reakcióját. Ki-
derült, hogy a válasz függ a leját-
szott dobolás hosszától. Egy rövid 
dobszólóra a helyi madarak alig rea-
gáltak. Ha azonban a dobpergés egy 
erőteljes hímtől származó hosszú jel 
volt, a helyiek elkezdték egymást fi-
gyelni és közösen támadtak a vélt 
betolakodó ellen. A rövid dobolás 
tehát egy „nyúl béla” közeledését 
jelzi, a hosszú azonban valódi ve-
szélyt. Az eredmények nemcsak 
kommunikációs szempontból érde-
kesek, de bepillantást engednek ab-
ba, hogyan alakul ki a pár tagjai kö-
zött kooperáció egy közös cél, a te-
rület védelme érdekében.

BILKÓ ÁGNES
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lönösen a fogyatékos vagy különböző 
okokból nem kívánt gyermekek meg 
nem születése okán.

Az MIT Technology Review-ben 
tavaly márciusban megjelent írás sze-
rint az emberi DNS-t sikerrel módosí-
tó eljárások hihetetlen közelségben 
vannak, kiemelve, hogy elérhető válik 
a cisztás fibrózis kezelése is, illetve az 
Alzheimer is kiiktathatóvá válhat, 
hogy a legsúlyosabb kórokat említsük. 
Sőt, van olyan álláspont is, miszerint a 
hibás gének, amelyek súlyos betegsége-
ket idézhetnek elő, oltásszerűen is ha-
tástalaníthatóak lesznek. Jennifer 
Doudna biológus a kaliforniai Berke-
ley Egyetemről – aki egyben a híres, 
2012-ben kifejlesztett CRISPR gén-
manipulációs eljárás kidolgozásában is 
részt vett, amelynek a hatékonysága a 
majmok esetében már megközelíti az 
50 százalékot, az emberek esetében pe-
dig már a 20%-ot – tiltakozó mozgal-
mat indított a Science magazin hasábja-
in. Éspedig azért, hogy ennek az eljá-
rásnak a következményeit felmérjék, és 
azok etikai vonatkozásait tisztázzák, 
méghozzá a CRISPR ideiglenes betil-
tásával, miközben ömlik a pénz a be-
fektetőktől. Ami nem véletlen, hiszen 
Cadell Last a Current Aging Science 
hasábjain arról írt nemrég, hogy a köz-
eljövőben a megnövekedő élettartam 
lehetővé tesz egy újabb kulturális-in-
formációs forradalmat, ami egyben a 
„természetes” biológiai reprodukció 
végét is jelentheti evolúciós szempont-
ból. Ennek a magyarázata az, hogy 
egyre inkább csökkenhet a „kieső” idő, 
már ami a gyermekek felnevelését és 
oktatását jelenti a tudás megőrzése, al-
kalmazása és szintetizálása érdekében. 

Ez azt is jelenti, hogy mi magunk 
válhatunk élő könyvekké, tartós adat-
hordozókká, méghozzá egy teljesen új 
irányt szabva az emberi faj önfenntar-
tó-képessége és az aktív idősödés terén. 

LOVÁSZY LÁSZLÓ

SZALAY MÁTÉ GERZSON
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

Az újabb beküldők tárlatai le szokták nullázni a 
várólistánkat. Most ez nem sikerült, hirtelen 

sokan lettek, s az összeállításban a szezonalitást il-
lett érvényre juttatni. A hegyekben ilyenkor még 
átláthatók az erdők, sajátos fények, rejtett világok 
fogadják a benne járót. Mindenütt kötelességteljesí-
tő sarjadás. Sok esetben hiába, a tápláléknak szánt 
magokból csírázó új élet maga nem kap táplálékot. 
(Megérdemelnék, hogy törekvésüket méltányolva 
termőföldbe ültessük őket.) Egy piros pad hátteré-

vel japános hangulatú a cseresz-
nyevirág. A hűvös reggeleken 
még olykor deres a gyep. Egy al-
vó ló pár percig látható lenyoma-
ta talán barlangfestő ősünket is 
megörökítésre ihlette egy sokezer 
évvel korábbi tavaszi hajnalon.  

H. J.

2

3
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK1. Szlávicz Eszter és Oláh Péter (Pécs, 

olapeti@citromail.hu) – Kontrasztok – 

A mecseki Jakab-hegy egy mohás tisztása, 

közel a kelta földvár maradványaihoz. 

Az élénken zöldellQ mohapárna sajátos, 
elvarázsolt hangulatot ad a kopár erdQnek

2. Dancsó András (Budapest, dancso.

andras@freemail.hu) – Amit a madarak 

meghagytak ... – Az idén a madáretetQ nem 
volt népszer_, alig fogyott a kitett eleségbQl. 

A március eleji kiadós esQtQl viszont 
kicsíráztak a magok 

3. Soltész Péter (solteszpeterson@gmail.com) 

– Kihajt az Qsszel tört kukoricacsQ

4. Drobnyák Árpád (drobnyak.arpad@gmail.

com) – ErdQ az erdQben – 
A Velencei-hegységben, a Pandur-kQ melletti 
domboldalon hasalva fényképeztem mohákat. 

Közben vettem észre, hogy igazából egy 

parányi erdQbe kerültem.

4

5. Lévay Klára (Székesfehérvár, levay.

klara96@gmail.com) – A cseresznyevirágzás 

ünnepe – A kertben fotóztam, közelrQl, hogy 
az elbújó részletek is megmutatkozzanak. A 

képet ez a kíváncsiság ihlette és a tavasz 

pompázó virágzása, mely bátorságot ad a 

vizsgákhoz

6. Szabó Zsolt (tokodilovarda@freemail.hu) – 

Deres – Az épülQ tokodi lovarda kifutójában 
lefagyott a hajnali pára. Az egyik ló feküdt itt 

egy darabig 

5

6
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LogIQs

www.mensa.hu

1.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

3.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

2.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

A megadott digitális szám-
jegyekben a sötét folytonos vonal 
azt jelenti, hogy az adott dióda 
aktív , a szaggatott vonal pedig azt, 
hogy azon a helyen nincsen 
világítás a számjegyben. A sárgával 
jelölt elemekrQl nem tudunk 
semmilyen információt. A feladat 
az összeadás tagjainak és 
az összegnek a meghatározása. 

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk
	megoldásai

1.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Megoldás: 

Minden sorban és oszlopban szerepel egy kör, egy négyzet és 
egy háromszög, bennük pedig az A, B és C bet_k, melyek bal-
ról jobbra haladva az óramutató járásával ellentétes irányban 

forognak minden lépésben 90 fokot.
 

2.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa
Megoldás: Mindegyik szó elé egy nép neve illeszthetQ: 

svédcsavar, spanyolcsizma, görögdinnye, bolgárkertész, 
franciakulcs, olaszrizling, svájcisapka, angolszalonna, 

perzsaszQnyeg, törökülés.

3.	fejtörW – Csík Csaba feladványa: 

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általános	 feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	
A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunkban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	eredményes	

gondolkodást	kívánunk!

Melyik szám illik a kérdQjel helyére?



StresszevWk

Vannak, akik stressz hatására többet esznek, mint amennyit 
nyugalmas körülmények között szoktak, és ez a jelenség 
meglehetősen gyakori: amerikai felmérések szerint az em-
berek jó 40 százaléka kezd el stressz hatására nagyobb 
mennyiségű vagy egészségtelenebb ételt fogyasztani. A 
stresszt ezért a népesség általános elhízásának egyik fő oka-
ként tartják számon. Vannak azonban olyanok is – és nem 
is kevesen, hiszen a lakosság 36–38 százalékát teszik ki – 
akik stressz hatására éppenhogy kevesebbet esznek, mint 
egyébként. Őket általában egyszerűen csak szerencsés em-
bereknek minősítik, és a táplálkozáskutatás nem sokat fog-
lalkozik velük. A Németországban működő Konstanzi 
Egyetem három kutatója, Gudrun Sproesser, Harald T. 
Schupp és Britta Renner azonban gyanúsan egysíkúnak ta-
lálta ezt a megközelítésmódot. Miért foglalkoznak mindig 
csak a stresszevőkkel? És a stressz mellett miért nem vizs-
gálják a pozitív érzelmek hatását is?

Sproesser és munkatársai 251 egyetemista bevonásával kí-
sérletet terveztek, melyben először is felmérték, hogy a diá-
kok hogyan változtatják meg táplálkozásukat a stressz ha-
tására. A résztvevők között természetesen voltak stressz-
evők, stresszkoplalók, és olyanok is, akiknek az étkezési 
szokásaira nincsen hatással a stressz. Ezután minden diák-
kal készítettek egy rövid videót, amelyen a résztvevő bizo-
nyos kérdésekkel kapcsolatban elmondta a véleményét. A 
kutatók azt mondták, hogy ezt a videót most azonnal elvi-
szik és bemutatják egy másik egyetemistának, akivel a kí-
sérlet résztvevője nemsokára le fog ülni beszélgetni. A ku-
tatók elmentek, majd néhány perc múlva visszatértek, há-
romféle hír valamelyikével. Ezek természetesen előre meg-
írt „reakciók” voltak, hiszen a beszélgetőpartner a 
va ló ságban nem is létezett. A kutatók az egyik esetben el-
utasító hírt közöltek: a partner megnézte a videót, és úgy 
döntött, nem akar találkozni a kísérlet résztvevőjével. A 
másik helyzetben a hír pozitív volt: a partner megnézte a 
videót és nagy örömmel várja a beszélgetést. A harmadik 
esetben semleges volt az üzenet: a beszélgetés technikai 
okok miatt elmarad. Ezután egészen más feladat követke-
zett: fagylaltkóstolási próba. A résztvevők annyit ehettek az 
eléjük tett mintegy 30 dekányi fagylaltból, amennyit akar-
tak, és közben értékelniük kellett a fagyi minőségét. A ku-
tatókat természetesen az érdekelte, hogy a diákok mennyit 
esznek közvetlenül azután, hogy stresszt éltek át (elutasítot-
ták a személyüket), illetve pozitív élményben volt részük 
(rokonszenvesnek találták őket).

A stresszes helyzetben a stresszevők átlagosan 147 gramm 
fagylaltot ettek, a stresszkoplalók viszont csak 86 grammot 

– ez az arány várható is volt. Az igazi meglepetést a „bol-
dog” helyzet jelentette: itt ugyanis a stresszevők fa gyi-
fogyasztása lényegesen kisebb volt, mindössze 92 gramm, a 
stresszkoplalók viszont 130 grammot ettek. Vagyis aki 
stresszhelyzetben az átlagosnál többet eszik, az sokkal keve-
sebbet fogyaszt, ha boldog! Ez fordítva is igaz: akinek 
stressz esetén alig megy le falat a torkán, azt a pozitív érzel-
mi hatások nagyevővé változtatják. Vagyis a stresszevés ön-
magában nem feltétlenül negatív jelenség, hiszen van pozi-
tív oldala is: a stresszevők az örömöt nem evéssel ünneplik; 
és ugyanígy a stressz hatására csökkenő étvágy sem tekint-
hető egyértelműen szerencsének. Az érzelmi állpotok és az 
evés hatását tehát összetetten kell vizsgálni, nem szabad 
csak a negatív érzelmi hatásokra összpontosítani, és csak 
azokkal az emberekkel foglalkozni, akik a stressz hatására 
több kalóriát vesznek magukhoz – így ugyanis soha nem 
fogjuk megérteni, miért válik egyre nagyobb népegészség-
ügyi problémává a túlsúly.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Kézzelfogható segítség (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Miért alszunk?

A leghosszabb ideig alvó emlős a 
koala, akár 22 órát is alszik na-

ponta, míg a zsiráfnak elég napi 
2 óra. Legtöbb élőlény – így az em-
ber is – életének legalább egyharmad 

Ramit Singal, független kuta-
tó önkéntesként dolgozott egy ci-
vil projectben, amikor észrevette 
az új békafajt Manipalban (India, 
Karnataka Állam), mind a városban, 
mind a város környékén. Észlelésére 
felhívta Seshadri K. S. (a NUS Bi-
ológiai Tudományok Tanszékének 

doktorandusza) figyelmét, és a cso-
port együtt dolgozott tovább a béka 
leírásán.

A Microhyla laterite apró béka, jel-
legzetes brekegése akár tücsökciri-

Új békafajt fedeztek fel 
Indiában

A szűkszájú békák új faját fedezték 
fel indiai kutatók és a Szingapúri 

Nemzeti Egyetem munkatársai 
(NUS) India part menti síkságának 
laterites területén. Az új fajt élőhelye 
után Microhyla laterite névre 
keresztelték – jelentette be a 
kutatócsoport a PLOS One 
tudományos folyóiratban.

Délnyugat-India parti sík-
ságaira jellemzőek a laterites 
sziklaformációk. A laterit a 
magmás kőzetek vörös színű, 
trópusi vidékeken képződő 
mállásterméke. A laterittalaj 
főként vagy teljes egészében 
szervetlen anyagokból áll, 
mivel a sok eső a tápanyago-
kat kimossa a talajból. India 
laterites területeit sziklasi-
vatagként tartják számon, általában 
nem terem rajtuk sem fa, sem egyéb 
növény. Ezeket a területeket gyakran 
szemétlerakónak vagy építőanyagok 
bányászatához használják.

peléssel is összetéveszthető. A hímek 
15-17 mm hosszúak, a nőstények 18 
mm körüliek. Bőre sima, a dobhár-
tyát bőr fedi. Színe világosbarna, 
hátán, végtagjain és lágyékán ki-
fejezett fekete mintázattal. Az első 
végtagok magasságában határozott 
fekete vízszintes sáv található, me-

lyet vörös szín szegé-
lyez. Hangképzéskor 
bőrzacskója lilásfekete. 
Írisze aranysárga, bar-
na foltokkal, a pupil-
la barna. A hasi oldal, 
a torok kivételével, 
krémszínű.

A kutatók az élő-
helyről nevezték el a 
békát, köznapi névnek 
a „lateriti szűkszájú 
békát” javasolják, mely 
ugyancsak az élőhelyre 
utal. „Reméljük, hogy az 

élőhelyről adott név felhívja a figyelmet 
arra, hogy ezeknek a veszélyeztetett 
laterites sziklaformációknak ökológiai 
jelentősége van. A Microhyla laterite 
kabalaállatként segíthet abban, hogy az 

részét alvással tölti, mégis keveset 
tudunk arról, miért van szükség al-
vásra. Az alvás még ma is a biológia 
egyik nagy rejtélye.

Az uralkodó elmélet eszerint azért 
van rá szükség, hogy az agy újra 
egyensúlyba kerüljön. Ebben a mo-
dellben az ébren szerzett tapaszta-
latok olyan erőfeszítést igénylő te-
vékenységekkel kapcsolhatók össze 
mint a tanulás és a fejlődés, melyek 
egy idő után eltelítik az agyat, és 
megnehezítik számára a (sejtek kö-
zötti) kapcsolatok megerősítését. 
Az uralkodó elmélet szerint az alvás 
szerepe az „idegi homeosztázis”, te-
hát az a folyamat, melynek során az 
idegsejtek helyreállítják az ingerel-
hetőségüket annak érdekében, hogy 
visszaálljon az agy kiegyensúlyozott 
tevékenysége.

Egy új kutatás azonban, melyet 
a Brandeis University (USA) la-
boratóriumában Gina Turrigiano 
neurobiológus vezetett, azt sugallja, 
hogy ezt az elméletet felül kell vizs-
gálni. A Cell folyóiratban közzétett 
tanulmány szerint Turrigiano labo-

ratóriumában kiderült, hogy amikor 
patkányokban az idegsejtek aktivi-
tását gátolták, akkor a homeoszta-
tikus kiegyensúlyozás nem történt 
meg alvás alatt – ehelyett akkor 
történt, amikor az állatok éberek és 
aktívak voltak. A kutatás rengeteg 
kérdést vet fel, például azt, hogy 
miért gátlódik a homeosztázis alvás 
alatt? Turrigiano feltételezi, hogy a 
homeosztázissal járó plasztikusság 
nem összeegyeztethető azzal az al-
vásfüggő folyamattal, mely során az 
emlékek megerősödnek.

Gina Turrigiano a Brandeis 
Univerity munkatársa, és a Natio-
nal Academy of Sciences tagjának 
választották 2013-ban. A kuta-
tó 2000-ben, 37 évesen elnyerte a 
MacArthur Fellowship díjat. Első 
jelentős munkája azokat a sejtszin-
tű folyamatokat tárta föl, melyek 
az agy ideghálózatának változása 
és alkalmazkodása mögött rejlenek. 
Az általa vezetett laboratórium 
nagy szerepet játszott a homeoszta-
tikus plasztikusság működésének 
feltárásában, vagyis egy idegsejt 

A koala, a legtöbbet alvó emlQs

Microhyla laterite  felnQtt hím
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emberek másképp gondolkodjanak erről 
a területről” – mondta a kutatás veze-
tője,  Seshadri K. S.

Az előzetes vizsgálatok alapján a 
kutatócsoport azt javasolja, hogy 
IUCN vörös lista útmutatója alapján 
az M. laterite veszélyeztetett státuszt 
kapjon, hiszen a béka élőhelye kicsi, 
mindössze egy körülbelül 150 négy-
zetkilométeres, tengerszint fölött 
50–80 m magasságban fekvő terület 
Délnyugat-Indiában, ahol ez a béka 
átmeneti tavakban vagy városok 
környékén elterülő nedves mező-
kön él. „Annak ellenére, hogy értékes 
örökség, a laterites terület csak nagyon 
csekély törvényi védettséget kap Indiá-
ban. Ezek az élőhelyek törékenyek, és 
fenyegetettség alatt állnak, erős védelem-
re volna szükségük” – mondta Ramit 
Singal. Mivel az új faj kizárólag In-
dia nyugati partjainak laterites sík-
ságain fordul elő, a csoport további 
kutatást folytat majd a béka evolúci-
ós fájának feltárására, és annak meg-
állapítására, milyen kapcsolatban áll 
a laterites domborzattal.

(AlphaGalileo)

Bugát Pálra emlékezett 
a Tudományos 

IsmeretterjesztW	Társulat

A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat minden év áprilisában 

hálás szívvel emlékezik meg alapí-alapí-
tójáról, Bugát Pálról, aki 175 évvel 
ezelőtt, 1841 tavaszán indította 
útjára a hazai tudományos isme-a hazai tudományos isme-
retterjesztés intézményes formáját, 
a Királyi Magyar Természettudo-
mányi Társulatot. 

A gyöngyösi születésű ala-
pító orvostudományi tanul-
mányait Pesten végezte: 1818-
ban avatták orvossá, két évre 
rá szemészorvossá. Kezdetben 
tanársegédként belgyógyá-
szaton és szemészeten dol-
gozott, majd Bakabányán és 
Selmecen lett tiszti főorvos. 
A fordulópont 1824-ben jött 
el: ekkor nevezték ki az egye-
tem orvosi karának jegyzőjé-
vé, és a pesti egyetem sebé-
szeti tanszékén az elméleti 
orvostudományok oktatója 
lett. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1830-ban válasz-
totta rendes tagjává.

1841. május 29-re Bene 
Ferenc orvos-sebész számos 
kollégáját, valamint vidéki 
orvosokat és természettudó-
sokat hívott meg Pest-Bu-
dára, hogy együttesen létre-
hozzák a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók Ván-
dorgyűléseinek szervezetét 
az akkor már jó ideje mű-
ködő német minta alapján. 
A vándorgyűlések tervezé-
sének kidolgozásában Bugát 
Pál volt segítségére, javasla-
tukat 1840-ben az Orvosi 
Tárban is közzétették. 

A Bene-féle gyűlést megelőző na-
pon Bugát Pál azzal az ötlettel állt 
elő az összehívott orvos-tudósok 
körében, hogy alapítsanak egy ter-
mészettudományi társulatot, és ve-
gyenek részt annak munkájában. A 
javaslat pozitív visszhangját követően 
134 lelkes taggal létrehozták a Királyi 
Magyar Természettudományi Tár-
sulatot. Programjuk nyomtatásban is 
megjelent az Orvosi Tár 1841-es év-
folyamában. Alakuló ülésüket 1841. 
június 13-án tartották, ahol elnökké 
Bugát Pált, másodelnökké Kubinyi 
Ágostont, jegyzővé Vajda Pétert vá-

lasztották meg. Bugát igyekezett 
népszerűsíteni a Társulat tevékeny-
ségét, taglétszámuk hamarosan el-
érte a 230 főt, s elhatározták, hogy 
évkönyveket fognak közreadni, 
amely az érdekesebb szakanyagokat 
is tartalmazza.

Mivel az 1848-as forradalomban 
aktív szerepet vállalt, és az első felelős 
magyar kormány kinevezte Magyar-
ország főorvosává, a szabadságharc 
bukása után bujdosni kényszerült. 
Hetekig rejtegették egy ferences 

rendházban, eközben megfosztot-
ták minden rangjától, tisztségétől, 
a katedrájától és a nyugdíjától is, de 
végül kegyelmet kapott. Közéleti 
visszatérését 1861-ben engedélyez-
ték, ekkortól újra munkálkodott 
a folyóiratok szerkesztésében, és a 
Természettudományi Társulat elnöki 
tisztjét is ismét betöltötte. A halál 
1865. július 9-én érte, 73 éves korá-
ban. Örök nyugalomra Budapesten a 
Kerepesi temetőben helyezték, sírját a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat gondozza.

PAPP CSILLA

azon tulajdonságának leírásában, 
hogy képes dinamikusan megta-
lálni egyensúlyát azon változások 
közepette is, melyek a tanulás és 
fejlődés rá gyakorolt hatása miatt 
jönnek létre.

A fenti, legújabb kutatás, melyet 
Keith Hengen kollégájával végez, 
új utakat tár föl az agykutatásban, 
mivel az idegi homeosztázist szaba-
don mozgó patkányokon vizsgálta. 
Legtöbb eddigi kutatás tenyésztett 
sejteken vagy elaltatott kísérleti 
állatokon folyt. A kísérletben fél 
szemükre látáscsökkentett patká-
nyokat figyeltek meg kilenc napig, 
alvó és ébrenléti állapotban. Az ál-
latok látókérgébe helyezett elektró-
dákkal a neuronok egyenként vol-
tak megfigyelhetők. Ezeket a ne-
uronokat nyomon követték kilenc 
napig. Összesen hat terabyte adatot 
gyűjtöttek. Steven Van Hooser pro-
fesszor segítségével algoritmusokat 
fejlesztettek ki, melyekkel elemez-
ték ezt a hatalmas adattömeget. 
Turrigiano azt reméli, hogy a kom-
puteres adatfeldolgozás új utakat 
nyit a laboratóriumi kutatásban, és 
lehetővé válik a patkányok agyának 
hosszabb és pontosabb megfigyelése.

(Brandeis University)
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Mi van a bálnák 
gyomrában? 

A lbatroszok több ízben is öngyújtó-
val és kupakokkal etették téve-

désből fiókáikat – nem élték túl. A 
Németországban, az Északi-tengernél 
január végén partra vetődött ámbrás-
cetek gyomra sem épp állati eledellel 
volt tele. Miután az állatok mindegyi-
ke elpusztult, a 13 ámbráscetet felbon-
colták az állatorvosok és döbbenettel 
tapasztalták, hogy a cetek gyomra 
műanyag hulladékok tömegét tartal-
mazta. Volt a cetek hasában 13 méte-
res halászháló, 70 centiméteres mű-
anyagdarab, amely valaha egy autó 
borítását szolgálta és számtalan mű-
anyag doboz darabja, valamint 
petpalackok aprócska részletei.  

A Schleswig-Holstein tartomány 
környezetvédelmi minisztere szerint 
a felboncolt állatokban talált rettene-
tes mennyiségű műanyag szemét is 
jelzi, hogy mi az eredménye a szinte 
műanyagból  álló világunknak. 

„Az állatok az elszenvedői a mi 
világunknak és szenvednek a sze-
metünktől, teli lesz a gyomruk a 
hulladékokkal és ettől haldokolnak 
is” – mondta Nicola Hodgins, a bál-
nák és delfinek védelmére létreho-

zott alapítvány, a Whale and Dolphin 
Conservation munkatársa. „Míg a 
nagyobb hulladékok azonnali problémát 
okozva elzárhatják a bélcsatornájukat, 
addig a kisebb darabkák számos króni-
kus betegség kialakulásáért felelősek a 
cetek világában” – tette hozzá.  

Sajnos, ez nem az első eset, amikor 
cetek gyomrából ilyen mennyiség-
ben tártak fel műanyag hulladéko-
kat. 2011-ben szintén egy ámbráscet 
teteme sodródott partra a görög 
Míkonosz-szigeten. Az állat gyom-
ra rettenetesen tömött volt, a bon-

colásnál kiderült, hogy a hasában  
100 műanyag zacskó és számtalan 
műanyagdarab rekedt meg. 

Hasonló példákra bárhol lehet 
akadni. Nemrégiben egy fotós a 
Midway-szigeteken fotózott le egy 
albatroszfészket, amelyben a fiókák-
nak már csak a tetemei maradtak. 
Az albatrosz szülők tévedésből a ten-
geren úszó zacskódarabokkal, kupa-
kokkal, öngyújtóval és más hulladé-
kokkal etették fiókáikat, amelyek az 
alultápláltság miatt elpusztultak.  

(www.greenfo.hu)  
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Az exobolygók újabb  
osztálya: forró szuperföldek

A Birminghami Egyetem asztro-i Egyetem asztro-
fizikusai a NASA Kepler űrob-

szervatóriumának megfigyelései 
alap ján az exobolygók egy újabb 
osztályát azonosították. A forró szu-
perföldek olyan kőzetbolygók, ame-
lyek napjukhoz nagyon közeli pá-
lyán keringenek, ennek következté-
ben eredeti légkörüktől a csillag 
megfosztja őket, miáltal kezdeti 
össztömegük is kisebbre zsugorodik. 
A kutatók a felfedezésről a Nature 
Communications-ben számoltak be.

A forró szuperföldek a már ko- forró szuperföldek a már ko-
rábbról ismert forró Jupiterektől 
nem csupán eleve kisebb tömegük-
ben, hanem alapvető szerkezeti fel-
építésükben is különböznek: relatíve 
sokkal nagyobb szilárd kőzetmaggal 
rendelkeznek, amelyet a születés pil-
lanatában sűrű, gázokból álló légkör 
burkol be. Ezt kezdi erodálni a kö-
zeli anyacsillag intenzív sugárzása 
és a belőle fújó erőteljes csillagszél, 
amelyek viszonylag rövid idő alatt 

teljesen lemeztelenítik a 
bolygót, amelynek lénye-
gében csak a megperzselt 
kőzetmagja marad így visz-
sza. A forró Jupiterek ezzel 
szemben sokkal nagyobb 
tömegű gázóriások, ame-
lyeknek légkörét ha meg is 
tépázza, de inkább csak fel-
hevíti napja közelsége.

A kutatók asztro szeiz-
mológiai módszerrel vizsgál-
ták a Kepler által felfedezett 
szuperföldek és anyacsilla-
guk különféle jellem zőit, így 
az ilyen exo bolygórendszerek 
tanulmányozásában a koráb-
biakat messze meghaladó 
pontosságot értek el. 

Mint azt Guy Davies, a kutatócso-a kutatócso-
port egyik tagja elmondta, a folya-
mat ahhoz hasonlítható, mintha a 
bolygó egy maximális hőfokozatra 
kapcsolt óriási hajszárító közelében 
állna, amelynek forró áramlása le-
fújja róla a külső légkör-burkot, de 
még a szilárd kérgét is felhevíti. Ez 
egyúttal azzal is együttjár, hogy a 

bolygó az eredeti tömegéhez és ki-
terjedéséhez képest is zsugorodik.

Elméletileg már korábban meg-
jósolták, hogy létezhetnek ilyen 
exobolygók, de ezt most a Kepler 
megfigyelései is megerősítik. To-
vábbi példákra a NASA jövő évben 
felbocsátani tervezett TESS misszió�misszió-
jának adataiból lehet számítani. 

(ScienceDaily)

Fantáziakép egy forró szuperföldrQl (KÉP: DANA BERRY)
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tanácskozása. 22. Középkori templomáról híres vasi község. 23. Páros 
ny_g! 24. Feljelentést követheti. 25. Testtájunk. 27. 8 bitbQl álló infor-
mációegység. 31. E napi. 33. Hosszú trombitahang. 35. Siklós határai! 
36. Drótvég!

A 14-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: FELÜ-
LETI PLAZMONOK; ÚJ TÍPUSÚ FÉNY; RÁTZ TANÁR ÚR-DÍJ. 
A tudomány nagykövete cím_ kötetet (Lexica Kiadó) nyerte: dr. 
Csizmadia Elek (Gyöngyös), Horváth Imre (Abda), Kapus Kata-
lin (Besenyszög), Malagurszkiné Szabó Éva (Bajót) és Szabó 
Zoltánné (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt 
postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Ézsiás Erzsébet: Viharos vizeken cím_ kötete alapján kérjük az inter-
júkötet alanyának, Vajna Zoltánnak egyik szabadalmát, illetve hogy 
kutatásai tárgyát milyen gépek képezték. A megoldást beküldQk között 
a kötet 5 példányát sorsoljuk ki.

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. május 10-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

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

VÍZSZINTES: 1. A szabadalom; elsR rész. 10. A kondíciót növelQ 
(edzés). 12. Falánk rovar. 14. Károlyka. 15. Zracna luka Zagreb (hor-
vát repülQtér), röv. 17. A földbe rejt. 18. Fél zsák! 19. A rúnaírásból 
eredQ bet_ az izlandi ábécében (és a negyedhangban!). 20. Lop-...; 
kiszáradt sóstó Kínában. 21. Üdülés kezdete! 22. Ajtó közepe! 
26. Az itterbium vegyjele. 28. A kutatási terület; második rész. 
29. Üres lak! 30. Az országhatárnál fizethetik. 32. EsQs idQben 
ragad a cipQnkre. 33. Thaiföld NOB-jele. 34. Egykori harcos. 36. 
Hatvanpercnyi.

FÜGGQLEGES: 2. M_ködését abbahagyó. 3. Tekintetes, röv. 4. A 
kutatási terület; elsR rész. 5. CipQkéreg! 6. Cuzco volt a fQvárosuk. 
7. A háztól távolabb esQ telekrész, ahol a gazdasági épületek vannak, 
tájszóval. 8. Önérzetében megbántott (személy). 9. BentrQl. 11. A te 
tulajdonod. 12. A szabadalom; második rész. 13. A kutatási terü-
let; harmadik rész. 16. Tulipános tárolóeszköz vasalata! 21. Testület 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. május 28.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. május 17. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2014 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Lassan a Csodák Palotá-
ja kiállítóterében is kita-
vaszodik. A téli Szállin-
gózó tudomány időszaki 
tárlat helyét átveszi a ta-
vaszköszöntő Rügyező 

tudomány. A kíváncsi látogatók itt felfedezhetik a tavasz 
apró mozzanatait a 4 évszak tudománya sorozat második fe-
jezetében. A kiállításon a mindennapok tudományát hoz-
zák közelebb a hétköznapi jelenségek okait keresve, felszínre 
hozva a használati eszközeinkben rejtőző tudást. 

Végigsétálva az évszakot bemutató ösvényen a látogatók 
megismerhetik az újjáéledő erdőt, az állatok és növények ta-
vaszát, elmerülhetnek az időjárás előrejelzés tudományában, 
tanulhatnak a természet színeinek kémiájáról, beleleshetnek 
a forradalmak tudományába, felfedezhetik a fizikát a ta-
vasszal útnak induló vándorcirkuszok csodás világában, a 
városok tavaszi nagytakarításáról is többet tudhatnak meg, 
ahogy megnézhetik azt is, hogyan varázsolnak tavaszt a 
filmvásznakra. De aki elmegy a tárlatra, két kerékre is pat-
tanhat, hogy a kerékpározás történetét megismerhesse, vagy 
éppen a Mentők Napját is megünnepelhetik. A sok izgalmas 
téma természetesen a tavasz végéig, vagyis május 31-ig 
várja az érdeklődőket.

Emlékkiállítás nyílt Bay Zoltán aka-
démikus sikeres magyar holdradar kí-
sérlete 70. évfordulóján a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeumban 70 éves 
visszhang a Holdról – Bay Zoltán 
emlékére címmel. 

Az ellenséges repülőeszközök időbe-
ni felderítése lehetővé teszi a támadó 
szándék korai felismerését, és lehető-

séget teremt a védelem hatékony megszervezésére. Erre a 
célra legalkalmasabb eszköznek a múlt század harmincas 
éveiben a német Christian Hülsmayer, Rudolf Kühnold és a 
brit Sir Watson Watt radarkísérletei bizonyultak legsikere-
sebbnek, nemcsak a légtérvédelem, hanem a haditengeré-
szet szempontjából is.

Hazánkban Bay Zoltán akadémikus – 30 tudóstársával – 
1943-ban kezdte el a hazai radarkészülékek kifejlesztését az 
Egyesült Izzó budapesti titkos kutatólaboratóriumában, mi-
vel a hazai légtérvédelem megszervezéséhez szükséges né-
met radarkészülékek beszerzése, illetve gyártási licenszek 
megszerzése nem vezetett eredményre.

A június 10-ig látható emlékkiállítás a kimagaslóan 
jelentős nemzetközi tudományos eredményt elért ma-
gyar-amerikai tudós életműve előtti tisztelgés, a rádió-
technikai (radar) fegyvernem eddig a nagyközönség 
előtt alig ismert szolgálati ágának bemutatása (a Hold-
radar kísérlet fegyvernemi emléknap is), és a magyar 
műszaki és hadtudományok iránti figyelem felkeltésé-
nek igényét hordozza.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Vajon milyenek voltak előde-
ink? Mivel foglalkoztak? Ho-
gyan éltek? Hasonló betegsé-
gekkel küszködtek mint mi, 
vagy másféle kórságok gyötör-
ték őket? Mit tudhat meg az 

antropológus egy temetőfeltárásból, egy röntgenképből 
vagy egy koponya alapján elkészített arcrekonstrukció-
ból? Milyen eredmények 
születhetnek a vizsgálatok-
ból, melyek a ma emberére 
is hatással vannak?

A Magyar Természettu-
dományi Múzeum leg-
újabb, Szóra bírt csont-
jaink című kiállításában a 
Magyarország területén élt elődeink arcvonásait, beteg-
ségeit, jó és rossz szokásait, biológiai jellemzőit veszik 
nagyító alá, ahol az érdeklődők Dr. Csont segítségével 
az embertani kutatásokban is részt vehetnek.

Ha a csontok nem is szólalnak meg, a régészeti ása-
tások hiteles leletei az embertan művelői, az antropo-
lógus szakemberek munkája révén mégis szóra bírha-
tók. A történeti embertani kutatások eredményeként 
képet alkothatunk azokról az emberekről, akiknek 
csontvázai ránk maradtak, és akiknek az életét, kul-
túráját a régészet kutatja. A tárlat november 28-ig 
tart nyitva. 

Az elmúlt bő egy évti-
zedben szinte minden 
megváltozott a fotográ-
fia körül, és sok minden 

magában a fotográfiában is. A képek készítésének és 
prezentálásának gyökeresen új természete – egyszerűb-
ben szólva a digitális váltás – nem pusztán technikai vál-
tozásnak bizonyult, a mostani fordulat talán a médium 
egészét értelmezi újra.

Az elmúlt másfél évtizedben felnövekedett, sőt meg-
határozó lett egy felsőfokon képzett, nemzetközi kite-
kintéssel és kapcsolatrendszerrel fölvértezett nemzedék, 
melynek szinte alig van köze a hazai fotográfiai tradíci-
ókhoz. A világhálón elképesztő intenzitással árad a spon-
tán kreativitás, a művészek világosabban – s egyúttal 
kulturálisan beágyazottabban, azaz érthetőbben – érte-
kezhetnek a vizualitás új dimenzióiról és csapdáiról, me-
részebben jegyezhetik el magukat az értelemmel. 

A Képek és pixelek – Fotóművészet és azon túl 
– Nemzeti Szalon 2016 kiállításon számos olyan mű is 
szerepel majd - a fotográfián túl - képernyőkön, térben, 
új vagy nagyon is klasszikus matériákat és technikákat 
használva, amely magában az elgondolkodásban érde-
kelt. A képek június 26-ig tekinthetők meg a Műcsar-
nokban.

Tavasz Antropológusszemmel

Magyar radar

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

Zárszámadás és pénzügyi 
tervezés
Május eleje, az adóbevallás készítésének idQ-
szaka talán a legjobb idQszak arra, hogy vissza-
tekintsünk a mögöttünk hagyott, pénzügyileg is 
lezárt évre, elvégezzünk egyfajta zárszámadást. 
Hogyan gazdálkodtunk? Mire futotta és mire nem? 
Mit csinálnánk ugyanúgy és min változtatnánk? 

A benzol szerkezete
Százötven év a tudományok életében is nagy idQ. 
A kémiában ekkor kezdtek kialakulni képletek írá-
sának szabályai, olyan formalizmusok megalkotá-
sa, amelyek kifejezik azt, hogy milyen a molekula 
atomjainak kapcsolódási sorrendje. Mai szemmel, 
a futball-labdára emlékeztetQ háromdimenziós 
szénmódosulat (fullerén) felfedezése után nehéz 
elképzelni, mekkora szenzáció lehetett a benzol-
gy_r_ szerkezetének megsejtése.

Pocokinvázió a jégkorszakban
A Villányi-hegység régóta úgy ismert az Qslénytan-
nal foglalkozók körében, mint ahol Magyarország 
Qsgerinceseinek leggazdagabb lelQhelyei találha-
tók. A rágcsálók közül ma azok a fajok – mezei 
pocok, csalitjáró pocok, közönséges földipocok – a 
leggyakoribbak, melyek Qsei 950 ezer évvel ezelQtt 
vándoroltak be erre a területre.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Elfeledett ipari növényünk, a takácsmácsonya

A hátlapon
Negev

Izrael állam katonai konfliktusai révén 
gyakori főszereplője a híradásoknak. 
Azt már többnyire csak az elszánt, vallá-
si célú zarándoklatok résztvevői vagy ép-
pen a geológiai különlegességekre fogé-
kony utazók tapasztalják meg, hogy 
rendkívül látványos, sokszínű ország. Ez 
utóbbi megállapítás annak ellenére is 
igaz, hogy Izrael területének több mint 
felét (12 000 négyzetkilométert) egy ha-
talmas sivatag, a Negev foglalja el.

De micsoda sivatag! Homokkal borí-
tott területek, mély kanyonvölgyek, 
meredeken lezuhanó sziklafalak és ki-
terjedt fennsíkok egyaránt jellemzők 
rá. A kis állam déli csücskében található 
Eilat városkától 25 kilométerre, az 
Akabai-öböl szomszédságában az or-
szág 39 nemzeti parkja közül a legláto-
gatottabb és az egyik leglátványosabb 
a 60 négyzetkilométer kiterjedésű 
Tim na Nemzeti Park.

Jóllehet a Timna pereme közösségi 
közlekedéssel könnyen elérhető, maga 
a turistaközpont már csak több kilo-
méteres gyaloglással. Ezért bejárásához 
a legpraktikusabb eszköz a terepjáró.  
A parkban egy betonút vezet körbe, 
melyről csillagtúra-útvonalak nyílnak. 
A lenyűgöző sivatagban számos fantá-
zianévvel ellátott, érdekes vörös ho-
mokkő alakzatok, monumentális szik-
lák és terrakotta színek teszik felejthe-
tetlenné a helyszínt. A képen látható 
Salamon oszlopai a nemzeti park jelké-
pei: nevüket Salamon királyról kap-
ták, aki a világ legrégebbi rézbányáit 
működtette itt. 

A sziklaalakzatok különös formáikat 
a ritkán tapasztalható, akkor viszont 
jelentős eróziós tevékenységet végző 
csapadékvíztől, a széltől és a hőmér-
séklet-változás okozta aprózódástól 
nyerték. Jóllehet a formációk alsó része 
homokkőből áll, a helyenként több 
száz méteres magasságot elérő hegyek 
felső rétegeit tengeri üledékes kőzetek 
alkotják. 

Kép és szöveg: OROSZ ZSUZSA
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