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Szerintem...
… sokan ismerik azt a közhelyszerű sóhajt, hogy: milyen
jó lenne – amúgy befőtt módjára – eltenni ezt-azt a
nyárból. E nehezen teljesíthető kívánságot általában
egy-egy nyári kirándulás hangulata, a nyaralás élményei, a kék ég vagy a szikrázó napsütés látványa kapcsán
szoktuk megfogalmazni.
Én most kibővítem e kört: jó lenne megőrizni, s őszre
konzerválni valamit a nyárból – a tudomány megismertetésével és megszerettetésével kapcsolatban elért sikerekből is!
Nem egy, nem két általános és középiskolás korú ismerősömön látom, hogy azok a gyerekek, akik június közeledtével alig várták már a vakációt, unták az egész iskolát, azok milyen jól érzik magukat a különféle szaktantárgyakra építő, ismeretbővítő vagy tehetséggondozó táborokban. Pedig látszólag ugyanazzal foglalkoz994
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nak, mint az iskola falai között: ki matematikával, ki
kémiával, mások biológiával. Csak éppen logikai, kőzetismereti vagy éppen természetvédelmi foglalkozásnak
hívják az időtöltést. De a lényeg, az ismeretanyag, egyáltalán nem áll távol a tantervitől.
Miben rejlik akkor mégis a nagy titok? Mitől lesznek
sokkal szerethetőbbek a hasonló ismeretek nyáron, mint
az év többi évszakában?
Talán mert a feladatok nagy részét közösen gondolkodva, csoportmunkában lehet végezni? Talán mert élményszerű az ismeretelsajátítás? Talán mert a számonkérés helyét a kortársak közötti inspiráló versengés veszi
át? Mitől lesz motivált egy nyáron át az a kamasz, aki az
osztályteremben, a padban amúgy sokkal kevésbé érdeklődőnek látszik?
Javában készül a közoktatás kormányzati, átfogó reformja. Hátha e nyárból átmenthető diáki lendület, kíváncsiság, elkötelezettség valamiképpen lefordítható az
megújuló szabályozások „nyelvére” is…
Gózon Ákos

Az 1920-as évek óta anekdoták,
sőt, néhány tanulmány is azt
sugallta, hogy a csimpánz szupererős az emberhez képest, és
izomrostjai, valamint a sejtek,
melyek felépítik az izmokat,
erősebbek az emberénél.
A University of Massachusetts
(USA) kutatócsoportja azonban azt találta, hogy a legenda
ellenére a csimpánz izmainak
dinamikus ereje és teljesítménye csak
1,35-ször nagyobb, mint egy hasonló
méretű humán izomzaté. Ez
az eltérés, a kutatók szavával
élve, szerény azokhoz a történelmi beszámolókhoz képest,
melyek a csimpánz „szupererejéről” szóltak.
Brian Umberger, a University
of Massachusetts Amherst
izom- és csontrendszer
biomechanikájával foglalkozó
szakembere elmondta, hogy
ez a szerény előny, melyet a
kutatók találtak a csimpánz
javára, nem abból ered, hogy
a csimpánz izomrostjai erősebbek volnának, hanem
abból, hogy a csimpánz izomrostjainak összetétele eltér az
emberétől.
A kutatók elmagyarázták,
hogy ha a csimpánzok kivételes ereje – melyet feltételeztek ugyan, de sosem vizsgálták – igaz volna, „azt jelezné,
hogy egy jelentős és előzőleg
nem feltárt evolúciós változás történt a
vázizomzat erejében és/vagy teljesítőképességében” vagy a csimpánz, vagy
az emberek esetében – a két vonal
egykori szétválásakor.
Umberger annak a kutatócsoportnak a tagjaként dolgozott, melyet
Matthew O’Neill (University of
Arizona College of Medicine,
Phoenix), valamint a Stony Brook
University, Harvard és az Ohio State
University munkatársai vezettek. Az
eredményekről a Proceedings of the
National Academy of Sciences folyóiratban számoltak be.
A kutatók azzal kezdték, hogy
kritikai vizsgálatnak vetették alá a
tudományos irodalmat, melyben arra
vonatkozó becslések jelentek meg,
hogy a csimpánz mennyire haladja meg az embert erőben – ennek
átlaga az lett, hogy 1,5-szörösen. Ezt

az értéket sok eltérő tanulmányból szűrték le, ami, „sok elemzést
követelt részünkről, számításba kellett vennünk a tárgy, az eljárás, és a
többi részlet különbségét” – mondta
el Umberger. A kutatók elmondták, a tudományos tanulmányokból
leszűrt1,5-szörös erő is sokkal kevesebb, mint az a sokszoros szorzó,
mellyel a legendák ruházták fel a
csimpánzt, de még mindig jelentős,
és azt sugallja, hogy a korai humán
izom- és csontrendszer fejlődésének
megértéséhez ebben a kérdésben is
tisztán kell látnunk.

„Csaknem 100 évnyi olyan beszámoló
áll rendelkezésünkre, mely azt sugallja, hogy a csimpánz eredendően jobb
izomrost tulajdonságokkal rendelkezik
az emberhez képest, holott sosem tették
ki közvetlen ellenőrzésnek ezt a feltételezést. Ekkora eltérés meglepő volna
annak fényében, amit arról tudunk,
hogy milyen hasonlóságok állnak fent
a rostok között a hasonló testmérettel
rendelkező fajok esetében, amilyen
a csimpánz és az ember is” – tette
hozzá Umberger. A kutató elmagyarázta, hogy az izomrost két általános
típusban létezik. Az egyik gyorsan
húzódik össze (gyors rostok), gyors és
erős, de gyorsan el is ernyed. A máik
(lassú rostok) lassan húzódik össze és
kevésbé erős, de kitartása nagyobb.
„Azt találtuk, hogy az izomrost típusokon belül, a csimpánz és az ember
izomrostjai nagyon hasonlók voltak.
Élet

A csimpánznak viszont kétszer annyi
gyors összehúzódású rostja van, mint az
embernek” – mondta Umberger.
A kutatáshoz izolált izomrost preparátumok, kísérletek és komputer
szimuláció kombinációját használták.
Közvetlenül mérték a csimpánz vázizomrostok maximum izometrikus
erejét és a maximum rövidülési
sebességét. Általánosságban azt találták, hogy a csimpánz végtag és törzs
vázizomrostjai hasonlóak az emberéhez és más emlősökéhez, és „általánosságban szólva megfelelnek annak az
elvárásnak, melyet az állat testmérete és
arányai alapján támasztunk”.
Umberger, aki a kutatáshoz annak vizsgálatával járult
hozzá, hogy azt értelmezte,
az izomtulajdonságok hogyan
hatnak az egész állat teljesítményére, komputer szimulációs modellt fejlesztet ki,
mely lehetővé tette a kutatók számára, hogy a különböző, egyes izomjellemzőkre
vonatkozó adatokat integrálják, és értékeljék a teljesítményben megjelenő összeadódó hatásukat.
O’Neill, Umberger és kollégáik mérték az izomrosttípusok eloszlását is, és meglehetősen nagy különbséget találtak a csimpánz és az ember
között. A csimpánz izomrostjai hosszabbak is az emberénél. Az egyéni méréseket
összegezték az izomfunkciók komputerszimulációs
modelljében, így megértették, mi
volt a kísérletben megfigyelt működések összeadódó hatása az egész
izom teljesítményére. Amikor minden faktort összegeztek, akkor azt
találták, hogy a csimpánz izomzata 1,35-ször ad nagyobb dinamikus
erőt és teljesítményt, mint az emberi
izomzat.
Umberger elmondta, a csimpánz előnye a dinamikus erőben és teljesítményben az egész izom általános jellemzőiből fakad, és nem azon sejtek
tulajdonságaiból, melyek az izmokat felépítik. „Az érem másik oldala
az, hogy az ember, magas arányú lassú
összehúzódású rosttal, alkalmazkodott
az igénybevételhez, mint például a nagy
távolságokra való utazás, és ezt a dinamikus erő és a teljesítmény árán tette.
Ha az embert és a csimpánzt összehasonlítjuk más fajok izomrosttípus adataival,
és

Tudomány



20 1 7 /3 2



995

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

CSIMPÁNZKUTATÁS

A csimpánz szuperereje

Forrás: University of Massachusetts at Amherst

HIDROLÓGIA

  
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELSŐ KÉZBŐL

akkor látjuk, hogy az ember kiugrik. Ez
azt sugallja, hogy a nagy távolságokra
való, a talajon történő eljutás fontos
volt az izom- és csontrendszerünk fejlődése idején.”
A szerzők azt a következtetést vonták le, hogy „a hosszú ideje fennálló
feltételezések ellenére, az evolúció nem
változtatta meg a vázizomsejtek alapvető erejét, sebességét vagy teljesítményét, hogy ezzel jöjjön létre a különbség
a csimpánz és az ember között a járás,
futás, mászás és dobási képességeket
illetően. Jelentős, de eddig nem tesztelt
feltételezés ez. Úgy tűnik, hogy ehelyett
a természetes szelekció változtatta meg
az izomszövet általánosabb jellegzetességeit, mint például az izomrost típusának aránya és az izomrost hossza.”

A víz két különböző
folyadék

Normál esetben úgy gondolunk a folyékony halmazállapotú vízre, hogy az rendezetlen,
mivel a molekulák rövid időn
belül újrarendeződnek néhány
átlagos szerkezet mentén.
Most azonban a Stockholm
University (Svédország) kutatói
felfedezték, hogy a víz folyékony
halmazállapotán belül két fázis létezik, melyek között nagy különbség
látható szerkezetben és sűrűségben.
Az eredmények olyan kísérleteken
alapulnak, melyek során röntgen
segítségével végeztek vizsgálatokat.
A tanulmány a Proceedings of the
National Academy of Science folyóiratban jelent meg.
A víz a létezésünk alapja a Földön.
Az viszont kevésbé köztudott tény,
hogy a víznek sok furcsa, rendellenes tulajdonsága van, és minden
más folyadéktól eltérően viselkedik.
Néhány példa: olvadáspont, sűrűség,
hőkapacitás. A víznek több mint
hetven olyan tulajdonsága van, mely
a legtöbb folyadéktól eltérő. A víznek ezek a rendellenes tulajdonságai
az élet alapfeltételei.
„Az új, figyelemreméltó tulajdonság az, hogy rájöttünk, hogy a víz két
különböző folyadékként tud létezni
alacsony hőmérsékleten, ahol a jég kristályosodása lassú” – mondta Anders
Nilsson, a Stockholm University
professzora. Ezt az áttörést a víz
996
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megértésében a röntgennel végzett vizsgálatok tették lehetővé.
Az Argonne National
Laboratory (Chicago,
USA) röntgenfelszerelésével bizonyították,
hogy a két különböző
szerkezet létezik. A
hamburgi DESY röntgen laboratóriumban
(Németország) pedig
a dinamika vizsgálata
vált lehetségessé, és
bizonyították, hogy
mindkét fázis valóban
folyékony halmazállapotú. A víz tehát két
különböző folyadékként képes létezni.
„Izgalmas lehetőség,
hogy röntgensugarakat
tudunk használni ahhoz,
hogy a molekulák relatív A képen egy művész benyomása látható arról, hogyan is néz ki
pozícióját meghatároz- a víz két ultra viszkózus formája, melyek sűrűsége különböző. A
zuk különböző időpilla- háttérben a röntgen mintázata látható, mely a magas sűrűségű
natokban. Követni tudtuk, amorf jégre, melyet a nagyon alacsony hőmérsékletű vízre gyakorolt nyomással állítanak elő, jellemző valós adat.
ahogy a minta alacsony
(FORRÁS: MATTIAS KARLÉN)
hőmérsékleten átalakul
egyik fázisból a másikba, és bizonyítottuk, ká (nagyobb belső súrlódásúvá), melyhogy diffúzió történik, ami jellemző a nek a sűrűsége sokkal kisebb” – mondta
folyadékokra” – mondta Fivos Perakis, Katrin Amann-Winkel, a Stockholm
a Stockholm University posztdok- University kutatója.
tori programjának résztvevője, az
„A lehetőség, hogy új felfedezéseket
ultragyors optikai spektroszkópia tegyünk a vizet illetően izgalmas és
szakértője.
nagy inspirációt jelent a diákjaimnak.
Leggyakrabban úgy gondolunk a Különösen izgalmas, hogy az új inforjégre, mint egy rendezett, kristá- mációt röntgensugarak segítségével nyerlyos fázis, amelyet az ember kivesz tük, mivel maga a röntgensugárzás előa jégkockatartóból. Csakhogy boly- harcosa, Wilhelm Röntgen is eljátszott
górendszerünkben a jég legáltaláno- a gondolattal, hogy a víz két különböző
sabb formája amorf, tehát rendezet- formában képes létezni, és hogy a kettő
len, és az amorf jégnek két formája közötti összjáték lehet az oka a víz külölétezik, az egyik alacsony, a másik nös tulajdonságainak” – mondta Daniel
magas sűrűséggel. A két forma Mariedahl, a Stockholm University
képes átalakulni, és a kutatók azt doktorandusza.
feltételezik, hogy a két forma össze„Az új eredmény erősen megtámogatja
kapcsolható a folyékony víz magas azt a képet, melyben a víz szobahőmérés alacsony sűrűségű formájával. Ezt sékleten nem tudja eldönteni, hogy melyik
a feltevést kísérletileg ellenőrizni formát is vegye fel, magas vagy alacsony
nagy kihívás volt, de a stockholmi sűrűségű legyen-e, mely azt eredményekutatócsoportnak sikerült.
zi, hogy helyi fluktuáció áll fenn a két
„Régóta tanulmányozom az amorf fázis között. Dióhéjban: a víz nem egy
jeget azzal a céllal, hogy meghatároz- bonyolult folyadék, hanem két egyszezam, vajon olyan üveges állapotnak rű folyadék, mely bonyolult viszonyban
tekinthető-e, mely egy fagyott folya- van egymással” – összegezte Lars G.
dékot képvisel. Valóra vált az álmom, M. Pettersson, a Stockholm University
amikor ilyen részletességgel tudtam elméleti kémiai fizika professzora.
követni, ahogy a víz üveges állapota
Az új eredmény nem csak a víz áltaátalakul viszkózus folyadékká, mely lános, különböző hőmérsékleten és
majdnem azonnal átalakul egy ettől nyomáson való viselkedésének megkülönböző, még viszkózusabb folyadék- értésében jelent előrelépést, hanem
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Mesterséges
intelligencia segítheti
a rákdiagnózist

Minden daganatos megbetegedésre egyformán igaz, hogy
minél korábban és minél pontosabban kerül sor a diagnózisra,
általában annál jobbak a gyógyulási esélyek. Így van ez az emlődaganatok esetében is, és lehetséges,
hogy a közeli jövőben a diagnosztikai
munkát már nemcsak a radiológus
szakemberek, hanem a mesterséges
intelligencia tudása is segíteni fogja.
A DREAM Challenges csoport –
amely egy nonprofit, a biológiai és az
orvostudományi kutatások fejlődését támogató szervezet – 2016 nyarán hirdetett nemzetközi versenyt a
digitális mammográfiai felvételek
minél pontosabb diagnosztikai kiértékelésére. Ribli Dezső, az ELTE
TTK Komplex Rendszerek Fizikája
Tanszék doktorandusza a mesterséges intelligencián alapuló Deep
Learning eljárás egy speciális változatát alkalmazta a mammográfiai felvételek elemzésére. Munkája annyira
jól sikerült, hogy túl is teljesítette a
verseny eredeti célkitűzését, amely a
daganatos, illetve a daganatmentes
felvételek szoftveres úton történő
elkülönítése volt. A kutató második
helyezést ért el a versenyen egy olyan
megoldással, amely nemcsak azt
határozza meg, hogy látható-e emlődaganat, hanem lokalizálni is képes
az emlőtumor elhelyezkedését.
„A rendkívül pontos eredményeket nyújtó Deep Learning egy sokrétegű neurális
hálóból álló rendszer. Tanítani úgy lehet
bizonyos mintázatok felismerésére, hogy
negatív és pozitív példákat – egy adott

mintázatot tartalmazó és nem tartalmazó
képeket – mutatunk a hálózatnak, és úgy
változtatjuk a paramétereit, hogy a mutatott példákon egyre kevesebbet hibázzon”
– mondta lapunknak a digitális úton
készített mammogramok számítógéppel történő elemzésének új módszeréről
Ribli, aki az ELTE-n Csabai István professzor témavezetésével végzi kutatásait.
Az ELTE-n alkalmazott módszer
abban tér el a Deep Learning hagyományosan használt változatától, hogy
míg az általános képfelismerés során
egy viszonylag kicsi, 200–300 pixeles képen kell felismerni az azt betöltő
objektumot, addig a mammogramok
3-5000 pixel felbontásúak, a daganat
mérete pedig olykor alig néhány milliméter. „A módszer először daganatjelölt
régiókat keres a képen, és azokat értékeli
ki. Így pontosan meg tudjuk mondani,
hogy melyik az a régió, ahol a program
szerint daganat van. Hálózatunk nagyjából 2000 rákos daganatot és ugyanennyi
jóindulatú elváltozást tartalmazó képen lett
betanítva, és minél több képen tanítjuk,

ször az abnormális régiókat találja meg
a felvételeken, ezután pedig megpróbálja eldönteni, hogy jóindulatú vagy
rosszindulatú elváltozásról van-e szó.
Természetesen ez nem mindig lehetséges: a mammográfiás szűrés során
további vizsgálatokra visszahívott esetek nagy részében az elváltozás utólag jóindulatúnak bizonyul. A verseny
folytatásaként a kiemelt helyezést elért
versenyzők – köztük Ribli Dezső – egy
nemzetközi fejlesztésben vesznek részt,
amelynek célja a jelenleg meglévőnél is
jobb képességű szoftver kifejlesztése. A
szakemberek remélik, hogy ezt a rendszert idővel a magyar klinikai gyakorlatba is sikerül majd bevezetni.
Kérdés, hogy a program vajon felismerheti-e az egészen pici, in situ karcinómákat, illetve az I-es stádiumú
daganatokat? Noha időnként a gépek is
tévedhetnek, nekik azonban nem olyan
nagy probléma a daganat kis mérete.
Egy program – az emberekkel ellentétben – nem koncentrálja figyelmét a
kép egyetlen részletére: a szoftver úgy

annál jobban fog működni. Jelenleg is azon
dolgozunk, hogy még több tanító képet
gyűjtsünk össze” – avat be Ribli Dezső
a részletekbe.
Az egyebek mellett az önvezető
autóknál vagy internetes képek címkézésénél is használt gépi tanulásos
eljárás a fiatal fizikus szakember szerint az orvosi képalkotó diagnosztikai
elemzésekben is ígéretes eredményeket
hozhat: a mesterséges neuronhálózatok az emberekkel ellentétben sosem
fáradnak el, gyorsabbak, és ha már
kellően pontosan hangoltak, akkor a
radiológusokéval gyakorlatilag azonos
teljesítményt nyújthatnak. A program
kifejezetten úgy lett tanítva, hogy elő-

lett felépítve, hogy a kép minden egyes
részét nagy felbontáson vizsgálja át. Ha
valamit képes felismerni, akkor azt mindig megtalálja, így ilyenkor nem eshet
meg, hogy figyelmetlenségből átsiklik
valami felett. Ám az orvosok munkájának segítésére kifejlesztett szoftver csak
egy segédeszköz, amely nem veszi át a
teljes munkafolyamatot.
Az emlőrákszűréseken jelenleg minden
mammogramot két radiológus néz
át. A reális cél az, hogy a második
orvos munkáját kiváltsa a gép. A
távolabbi jövőben persze egyre több
feladatot vehet majd át a mesterséges
intelligencia.
Illyés András
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

abban is, hogyan hatnak a vízre azok
a sók és biomolekulák, melyek fontosak az élethez. A kutatás gyakorlati
haszna az is, hogy előreléptek azon
a téren, hogy hogyan tisztítsanak
és sómentesítsenek vizet a jövőben
– ez lesz ugyanis az emberiség legnagyobb kihívása a klímaváltozás
előrehaladtával.

J ÖV E V É N Y K A B Ó C Á K P U S Z T Í T Ó H A DA

SZŐLŐRÉMEK
Száraz, forró nyaraink egyre több melegigényes új kártevő számára
kínálnak tömegszaporodási lehetőséget, például a kabócáknak is
nagyon kedvez az éghajlatunk melegedése. Sajnos az enyhe teleink
sem gyérítik népességüket. A csupán néhány éve behurcolt lepkekabócából így lett kertjeink első számú közellensége, s a hosszú
ideig csak ritkán látott amerikai bölénykabóca is újra gyakoribb
lett. A legnagyobb gondot azonban két újabb jövevény, az amerikai
szőlőkabóca és a japán mozaikos kabóca jelenti, mivel mindkét faj
terjesztheti a szőlőültetvényekben súlyos kárt okozó fitoplazmákat.

A

kabócák egész fejlődésük folyamán növényeken élnek, azok
sejtnedveivel táplálkoznak, így
a haszonnövényeken lakmározók a termesztők szemében káros fajnak számítanak. Közvetett kártételük még jelentősebb, mert szívogatásuk révén, a nyálukkal betegséget keltő mikroorganizmusokat: baktériumokat, fitoplazmákat és
vírusokat terjesztenek. Nézzük hát, szőlősgazdáink mely vektor – a kórokozót
közvetítő – kabócáktól retteghetnek!
A specialista

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus
titanus) kizárólag a névadó növényen él.
Az előző század elején felfedezett északamerikai fajt valószínű szőlő szaporítóanyaggal, tojás alakban hurcolták be
Európába, az ötvenes években. Először
egy Bordeaux környéki szőlőültetvény-

ben találták meg, majd terjedt tovább
Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába, Szerbiába, Svájcba, Horvátországba, Szlovéniába, Ausztriába és
hozzánk. Közvetlenül a szívogatása révén a rovar nem okoz tetemes kárt,
azonban gazdaállata a szőlő aranyszínű
sárgaságáért felelős fitoplazmának
(Flavescence dorée). Mivel az amerikai
szőlőkabóca csak szőlőn táplálkozik, a
szóban forgó betegséget járványszerűen
képes terjeszteni, egyik tőkéről a másikra, egyik dűlőről a következő ültetvényre. Amint a kórokozó bekerült a
kabóca nyálmirigyeibe, újra továbbadhatóvá válik, s táplálkozásuk során már
a frissen kelt lárvák is képesek fölvenni
a fitoplazmát a fertőzött tőkéről. Ráadásul Észak-Amerikában e kabócafaj
a termesztett szőlőn (Vitis vinifera) kívül
vadszőlőn (Vitis riparia) is él.

Kifejlett amerikai szőlőkabóca ...
... és fiatal nimfája
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Maga a rovar egynemzedékes faj, tojás alakban telel át. A lárvák május közepétől kelnek, öt fejlődési fokozaton
– nimfaállapoton – mennek keresztül
a leveleken szívogatva. A mindössze
1,8–3,5 milliméteres nimfák szárnyatlanok, krémsárgák, a potrohuk végén
VESZÉLYES KÓROKOZÓK
A molekuláris módszerek fejlődésével a vírusok
és a fitoplazmák ma már nemcsak a növények
szöveteiből, hanem a rovarok minden fejlődési
alakjából is kimutathatók.
A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fito
plazma (Flavescence dorée; FD) fertőzése nyo
mán egész Európában igen súlyos károk kelet
keznek. Magát a fitoplazmát az Európai Növény
egészségügyi Szervezet (European Plant
Protection Organisation, EPPO) zárlati károsító
nak nyilvánította, vektorát, az amerikai szőlőka
bócát viszont nem, holott a termesztett szőlőfaj
ták mind fogékonyak rá! Ráadásul a Vitis-fajok a
Flavescence dorée fitoplazmának egyedüli gaz
danövényei. Az okozott betegség tünetei hason
lók a szőlőn sárgaságot előidéző egyéb, szintén
fitoplazmák keltette tünetekhez: a virágok és a
bogyók fonnyadnak, a levelek elszíneződnek (a
fehér fajták sárgulnak, a kék fajták pirosodnak)
és sodródnak. Ám a tünetek csak a fertőzést
követő nyáron jelennek meg a tőkéken, tehát a
tünetmentesség még nem jelenti a fertőzés
mentességet.
A fertőzött növényállományban az amerikai
szőlőkabóca telelő tojásaiból kelő nimfák az
első táplálkozásuk során veszik fel a
fitoplazmát, majd egy hónapos lappangási
időszak után válnak fertőzőképessé. Ennyi idő

két fekete pettyel. Az egyedfejlődésnek
ez a szárnyatlan állapota egy hónapig
tart. A szárnyas kabócák július közepén
alakulnak ki, a hímek korábban, mint
a nőstények, s szeptemberig rajzanak –
jól repülnek, elsősorban éjszaka
tevékenyek. A nőstények a zsenge levelek fonákán, az erekből
szívogatva, hosszabb érési táplálkozás után kezdik a tojásrakást a
vékonyabb vesszők kérge alá. A
szőlőkabóca kifejlett hímje 4,5–
5,2, a nőstény 5,2–6,0 milliméter nagyságú, s jól felismerhető
jellegzetes színezetéről: a fejtető,
az előhát és a pajzs világosbarnanarancssárga, sötét mintázattal,
az elülső szárny barnásokker,
fehéres és fekete foltokkal.
A mindenevő

A kelet-ázsiai elterjedésű japán mozaikos kabócát (Orientus ishidae) Japánból
írták le. Az Egyesült Államokban
1919-ben, New Jerseyben bukkant
föl, a tüskés arália növényen. Európában először 1998-ban, Olaszországban
azonosították, majd egyre több országszükséges ahhoz, hogy a fitoplazma eljusson
e rovarok nyálmirigyeibe. A betegség átvitele
így a nimfák kelése után egy hónappal
kezdődhet és a kifejlett kabócák őszi
pusztulásáig lehetséges. A lárvák és az imá
gók tehát egyaránt képesek a fitoplazma
felvételére, fertőzőképességük 4–6 hét alatt
alakul ki és egész életük folyamán megmarad,
de a tojásaikban nem tudják átjuttatni a kór
okozót az utódokba.
A beteg tőkék nem gyógyíthatók, éppen ezért
fontos a megelőzés: az amerikai szőlőkabóca
mint vektor betelepedésének megakadályozása,
a fertőzött növények megsemmisítése, egészsé
ges szaporítóanyag telepítése. Nyugalmi állapot
ban a szaporítóanyag melegvizes kezelésével
(50 Celsius-fokos vízben, 45 percig tartó áztatás
sal) elpusztítható a fitoplazma.
Hozzánk legközelebb Szerbiában bizonyított
egyértelműen e kórokozó jelenléte. Nálunk még
nem találták, de terjesztő vektorát, az amerikai
szőlőkabócát már több helyen is észlelték.
Hazánkban ez idáig a szőlőn sárgaságot okozó
mikroorganizmusok közül csak a sztolbur nevű
betegséget okozó fitoplazmát azonosították, mely
gyakori a szőlőültetvényeinkben – ahol felütötte
fejét, a fertőzött szőlőtőkék leromlanak. Mivel a
kórokozó eddig ismert közvetítői, mint például az
amerikai lepkekabóca több tápnövényű kártevők,
így a terjedése lassú.

A japán mozaikos
kabóca felnőtt
egyede…
… és egy nimfája

ban. Nálunk 2010-ben találták meg,
helyileg Budapesten, egy rákosligeti
kertben, ahova minden bizonnyal import díszcserjével, a selyemmirtusszal
települhetett be. Különféle fákon, cserjéken (juhar, nyír, gyertyán, mogyoró,
bükk, borostyán, lepényfa, alma, nyár,
fűz, hárs, kökény, szilva stb.) fejlődhet.
Tápnövényekben tehát nem válogatós, így gyorsan terjedő kártevőként idővel nálunk is rátalál a szőlőre. Olaszországban és Szlovéniában már súlyos
szőlőkártevőnek minősül, mert szintén terjeszti a Flavescence dorée
fitoplazmát. Olaszországban szőlőültetvényekben sokkal nagyobb számban
találták ezt a rovart, mint az amerikai
szőlőkabócát, ráadásul a 75 kihelyezett
sárga ragadós csapdával fogott 251 japán mozaikos kabócából minden hatodik esetében kimutatták az említett
fitoplazmát. (Az Egyesült Államokban

egy másiknak, a Phytoplasma pruni nevű
kórokozónak az általa történt átvitelét
is bizonyították őszibarackfáról.) Emiatt sokkal veszélyesebb terjesztőnek
tartják, mint a csapdákkal csak 3 példányt fogott Scaphoideus titanus-t. Érdemes alaposabban megismernünk!
A 4,5–6,5 milliméteres rovar sárgásbarna, az elülső szárnya mozaikszerűen
mintázott: az erezete fekete, közte pedig
barna, illetve fehér foltos. Feje a szeme
között élénk narancsvörös, a pajzsocskája
fekete, keresztes mintázattal. Lába
nagyrészt szintén fekete. (Nimfája az
utolsó vedlés előtt hasonlóan tarka mintázatú, mint a kifejlett egyed, a szárnykezdeménye azonban még csökevényes.) Veszély esetén a potroha végét
ívesen felfelé görbíti, mielőtt elugrana.

A bölénykabóca vesszőbe süllyesztet tojásai ...
... és a kifejlett rovar
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Lepkekabóca és nimfája

A lednekfürt zsenge hajtáscsúcsain júniusban szívogat, az első kifejlett egyedek pedig július közepén jelentek meg
nálunk. Rejtőzködő, óvatos rovar, inkább csak a hajnali órákban kerül szem
elé, csapadékhullást követően, a hűvösebb órákban. Nemzedékszáma, telelése még tisztázásra vár. Ragadós csapdákkal lehetne az élőhelyeit és a rajzásmenetét felderíteni.
Külsőre megkülönböztethetetlen a japán mozaikos kabócától az Oroszországból, az Amur vidékéről 2005-ben
leírt új faj, az Orientus amurensis, attól
csak az ivarszervek alapján különíthető
el. Szintén jól alkalmazkodik környezetéhez ez utóbbi új fajunk is. Tápnövényei a tölgy- és fűzfák vagy például a
lednekfürt cserjéi, valamint az ezek
környezetében élő lágyszárú növények.
A bölényképű

Az amerikai bölénykabóca (Stictocephala
bisonia) az Egyesült Államok keleti államaiban veszélyes kártevő. Európában
először nálunk találták meg, még 1912ben. Valószínűleg alma és körte oltógallyakkal hurcolták be az akkori Temes
megyébe. Azóta az Atlanti-óceántól a
Fekete-tengerig birtokba vette földrészünket. A bivalykabócaként is emlegetett rovar a 8–13 milliméteres hosszúságával némiképp testesebb az előzőkben
bemutatott kártevőktől. Színe fűzöld,
világosabb pettyekkel, háztetőszerűen
csukott szárnya átlátszó. Előtora felülnézetben háromszögű, az oldalra kihúzott
szögletek és a hátrafelé hosszan kinyúló
tövisszerű nyúlvány folytán.
Tojás alakban telel lomblevelű fák és
cserjék három évnél fiatalabb hajtásaiban. Leggyakrabban az alma, ősziba1000
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rack, nyár, fűz, cseresznye, meggy, birs,
körte, fekete ribiszke és szőlő a kedvelt
tojásrakási helyszíne. A nőstény augusztus végétől repül a kiválasztott fás növényre, s többhetes érési táplálkozás
után kezdi meg a tojásrakást, ami kedvező időjárás esetén novemberig elhúzódhat. Tojócsövével 3–5 milliméter
hosszú, 2–2,5 milliméter mély hasítékot
készít párosával a hajtásban, vesszőben.
Tettét onnan vehetjük észre, hogy a hasítékba lerakott tojások fölött a kéreg
megduzzad. A későbbi években a hasítékok kiforradnak, daganatot képezve.
Az áttelelt tojásokból a lárvák májustól
kelnek ki. Lemásznak a talajra és lágyszárú tápnövényt keresnek. Lucerna,
lóhere, petrezselyem és gyomnövények
egész sora alkalmas étek számukra. Július végére fejlődnek ki és kezdenek átrepülni a fás gazdanövényekre. Szőlőhajtáson ráadásul nemcsak a tojásrakás
hagy nyomot, hanem a kabóca szívásnyoma is daganatot képez. A károsított
hajtások kisebbek és idő előtt őszi lombszint öltenek.
A szöszös

Észak-Amerikából származott át Európába az amerikai lepkekabóca (Metcalfa
pruinosa) is. Először Olaszországban
bukkant föl 1979-ben, majd Dél-Franciaországban, Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, Csehországban
– végül nálunk is megtelepedett. Kerti
növények sokaságán szívogat. Lágyszárúak, fák és cserjék egész sora alkalmas a lepkekabócák táplálására. A
számos növényt megbetegítő sztolbur
fitoplazma kórokozóját már sikerült kimutatni a lepkekabóca testéből, tehát az
általa okozható közvetett kár egyelőre
fölbecsülhetetlen.
A molylepkéhez hasonló alakú és tartású, 6–13 milliméter hosszú rovar szárnyát apró pikkelyekből álló viaszbevonat borítja. Röpte is a molylepkékre
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emlékeztet. Teste az imágó kialakulásakor sárgásfehér, majd egyre jobban sötétedik, egészen a barnáig. Viaszbevonata kezdetben hófehér, később fokozatosan szürkül és sötét mintázattal tarkított. A fölzavart lepkekabóca szűk kört
megtéve csaknem mindig a kiindulási
helyére tér vissza. Szívesen üldögél a vékony ágak alsó felén, közelítésre először a
vesszők túloldalára húzódik át, további
zaklatásra azonban fölröppen.
A nőstény hengeres tojásait kis hasítékokba, egyesével, sorban rakja le a ves�szők felső szövetébe. Csak tavasszal kelnek ki belőlük a lárvák a tartósan meleg
időszak beköszöntével, s a hőmérséklettől függően 8–10 hét alatt fejlődnek ki,
közben négyszer vedlenek. A csepp alakú lárva lapított, a vedlést követően sár-

A parazita Neodryinus typhlocibae
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

gászöld, de később hófehérnek látszik
a testét borító dús viaszpamacsoktól.
Zsenge hajtásokon, fiatal levelek
fonákán szívogat, jelenlétére levetett
lárvabőrei és elhullatott viaszpikkelyei
hívják föl a figyelmet. Zavarásra –
erős hátsó lábával elrugaszkodva, viaszruhájától megválva – messzire elpattan, s az immár zöld teste általában
észrevétlen marad.
Táplálkozása helyén a levéltetvekhez
hasonlóan mézharmatot ürít. A nálunk
júliusban kifejlődő szárnyas alakja szétszéled és a legkülönfélébb növényeken
telepedik meg. Az amerikai lepkekabóca egyedei az idén a szőlő zsenge hajtásain nagy tömegben szaporodtak el,
de szerencsére hazánkban is megjelent hatékony parazitája, a Neodryinus
typhlocibae. Ez a fürkészdarazsak közé
tarozó faj a lepkekabóca nimfáiba
rakja tojásait, majd a kifejlődött lárvái
elhagyják gazdaállatukat és a levélen
hófehér gubókat (kokonokat) szőnek,
azokban bábozódnak be. Két nemzedékük gyéríti eredményesen a lepkekabóca-népességet.
Bodor János

AZ AUTÓK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA ÉS SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSA

ELEKTROMOS VAGY
BELSŐ ÉGÉSŰ?
A hagyományos, belső égésű motorral felszerelt autókat nehéz közvetlenül összehasonlítani az elektromos autókkal, ugyanis a különböző energiaformák közötti átalakítás eltérő módon zajlik a két
megoldás esetében. Az összehasonlítás akkor végezhető el, ha megvizsgáljuk a két hajtási megoldás
energiaellátási láncát: feltérképezzük, hogy az egyes lépésekben mekkora az energiaátalakítás
hatásfoka, a külső energiabefektetés és a szén-dioxid-kibocsátás.
Az alábbi cikk a Budapesti
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio
Alapítvány és az Élet és Tudomány
ismeretterjesztő cikkpályázatának
II. helyezését érte el
hallgatói kategóriában.

A

vizsgálatot két részre érdemes
bontani: a kúttól a tankig szakasz (az angol szakirodalomban well-to-tank, WTT) a nyers energiahordozó kitermelésétől az üzemanyag (elektromos áram) autóig való eljuttatásáig öleli fel a folyamatot. A
tanktól a kerékig (well-to-wheels,
WTW) szakasz az autóba táplált folyékony üzemanyag vagy elektromos
áram hasznosítását foglalja magában.

A fosszilis üzemanyagok közül a gázolaj előállításához kell befektetni a kevesebb energiát. Feldolgozási módja
nagyban hasonlít a benzinéhez, a két
üzemanyag közötti különbség a finomítás során alkalmazott eljárásokból
adódik. A kisebb energiaigény ellenére
1 MJ üzemanyag felhasználása során a
gázolajból összességében több szén-dioxid keletkezik, mint a benzinből, ez az
üzemanyag magasabb széntartalmának
köszönhető. A szén-dioxid túlnyomó
része mindkét fosszilis üzemanyag
esetén az elégetés során szabadul fel. Az
igen nagy távolságok ellenére a kőolaj
szállítása a finomítóig kis részt képvisel
az előállítás energiaigényében, ugyanis
az itt gyakran alkalmazott tengeri
úton és csővezetéken történő szállítás
sokkal hatékonyabb, mint a vasúti,
illetve a közúti.
Kukoricaalapú bioetanol esetén a
földművelés, és azon belül a műtrágya
előállítása igényli a legtöbb energiát. A

kálni – azaz több energiát igényel az
előállítása, mint amennyit az elégetése
során nyerünk –, ennek ellenére a felhasználása kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a fosszilis tüzelőanyagoké, amennyiben feltételezzük, hogy
az elégetés karbonsemlegessége megvalósul. A repce esetén már megvalósulhat a pozitív energiamérleg.
Másik ábránkon látható, hogy az olajkitermelés EROEI (Energy Returned
On Energy Invested – a kinyert és a befektetett energia mennyiségének aránya)
értékének változása hogyan befolyásolja
az eredményeket. Az 5:1 EROEI érték
azt jelenti, hogy 5 MJ energiatartalmú
olaj kitermeléséhez 1 MJ energiát kell befektetni. A közelmúltban felfedezett
nem konvencionális olajmezők ehhez
közelítő EROEI értékeket mutatnak, a
jelenleg kitermelés alatt álló mezők pedig 12:1 körül vannak. Az üzemanyag
elégetése során kibocsátott szén-dioxid
adja a teljes értékláncra vetített kibocsá-

Fosszilis és bioüzemanyagok

A kúttól a tankig szakasz ellátási lánca fosszilis üzemanyagok, azaz benzin
és gázolaj, valamint bioüzemanyagok,
– a jelen esetben vizsgált – kukoricaalapú bioetanol esetén az átalakítási
folyamatokkal, és a kész, az autó
tankjáig eljuttatott, üzemanyag energiatartalmára fajlagosított mennyiségekkel szemléltethetők jól. Benzin esetén 1 megajoule (MJ) energiatartalmú
(vagy 1 liter) előállításához 0,19 MJ
(vagy 0,19 liter benzinnel egyenértékű) energiát kell befektetni ahhoz,
hogy a kitermelendő kőolajból az
autó tankjáig eljuttatott üzemanyag
legyen.

Fosszilis üzemanyagok ellátási lánca (fent), bioetanol ellátási lánca (lent)

betakarított kukorica feldolgozása már
kisebb energiaigényű, ez annak is köszönhető, hogy a folyamat során hasznos melléktermékek keletkeznek, amelyek kiváltják ezen termékek egyéb előállítási módjait, ezáltal csökken a
bioetanolra számolt energiaigény. Sajnos Magyarországon a bioetanol nem
képes pozitív energiamérleget produÉlet

tás túlnyomó részét, így az
összkibocsátás csak kis mértékben függ
a kitermelés energiaigényétől. Emiatt a
nem konvencionális olajmezők kitermelése (vagyis az átlagos EROEI érték
csökkenése) nem fogja jelentősen növelni a benzinhez és más fosszilis üzemanyagokhoz köthető szén-dioxid-kibocsátást.
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Az olajkitermelés változó EROEI értékének hatása a benzinre

A kukorica termésátlag-változásának hatása a bioetanolra

Az etanolgyártás legnagyobb energiaigényű szakasza a kukorica termesztésére szolgáló föld művelése és a
termés betakarítása, ezért fontos,
hogy a termőterületen minél nagyobb
legyen a kukoricahozam. A pozitív
energiamérleg – azaz, ahol több az
etanol elégetéséből nyert energia,
mint amennyit befektetünk az előállításához – nagyjából 9,5 t/ha/év termésátlag felett valósul meg. Magyarországon országos szinten ennél lényegesen alacsonyabb a termésátlag,
és az elmúlt évek növekedésének extrapolációjával sem várható, hogy a
közeljövőben elérjük ezt az értéket.
Ugyanakkor fontos megjegyezni,
hogy negatív energiamérleg esetén
is lényegesen kevesebb szén-dioxidkibocsátás köthető az bioetanolhoz,
1002
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mint a fosszilis alapú üzemanyagokhoz, amennyiben az elégetését karbon-semlegesnek tekintjük.
A magyar villamoshálózat

A hazai villamosenergia-igény ellátásában egyre nagyobb részt képvisel az olcsó import energia. A gáztüzelésű erő-

sek a földgáztüzelésű erőművek, azonban ezek nem képesek gazdaságilag
versenyképes energiatermelésre. Két
nagy erőmű képes fenntartani helyzetét
az előbb felsorolt tényezők mellett: a
Paksi Atomerőmű és a Mátrai Erőmű,
amelyek az itthon termelt energia több
mint 70 százalékát adják. A fennmaradó mennyiséget főleg gázüzemű, illetve megújuló energiaforrásokon alapuló
erőművek termelik. Utóbbiak esetén
fontos megemlíteni a gyorsan növekvő
biomassza-felhasználást.
A bányától a villamos átviteli hálózatig fellépő veszteségeket három szakaszban vizsgáltuk. Az első a tüzelőanyag-kitermelés, a szállítás és az előkészítés folyamata, amelyet a nagy men�nyiségű import energiahordozók
meghatározhatatlan eredete miatt a
szakirodalomban fellelhető EROEI értékek segítségével célszerű közelíteni. A
kitermelt tüzelőanyag energiatartalmához viszonyítva átlagosan 4–5 százaléknyi befektetett energiára van szükség.
Kivételt képez ezalól a biogáz előállítása, illetve a hulladéktüzelés szigorú előírásaival járó folyamatok energiaigénye.
A második szakaszban meghatároztuk az erőművek önfogyasztását,
majd az energiaátalakítás hatásfokát, amelyet importenergia esetén az
Európai Unió tagállamainak primerenergia-faktor (PEF) értékének
reciproka ad meg. A számítási módszer
figyelembe veszi a primerenergia-felhasználást a teljes életciklusra vetítve.
Ebbe beletartozik a kitermelés, szállítás,
energiaátalakítás, a tüzelőanyag-felhasználás, a kiadott energia, a folyamat fenntartásához szükséges ráfordítások stb.
Ezáltal az importenergia előállításának, illetve az országhatárig történő elszállításának hatásfoka a 2013-as adatok alapján 40 százalékra becsülhető.
A magyarországi erőművek átlagos
hatásfoka körülbelül 32 százalék. Ebből
levonva az erőművek önfogyasztását és a

Villamosenergia felhasználás ellátási lánca

művek üzemeltetése az utóbbi években
a piaci környezet változása miatt már
nem tekinthető gazdaságosnak. Ennek
ellenére a szabályozáshoz, illetve a lokális hőigények kielégítéséhez szüksége-
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termelési folyamat igényeit, a nettó, a
szektoron kívül értékesített energia
mennyisége évente mintegy 39 000 gigawattórára becsülhető. A villamos hálózat vesztesége 2012 és 2015 között a

100 kilométerre fajlagosított primerenergia-igény

nettó értékesített energia csaknem 9 százaléka volt. Ez éves szinten megközelítőleg 3700 gigawattórának felel meg.
A Mátrai Erőmű károsanyag-kibocsátása 826 g CO2/kWh (KCO2,1), a
magyar villamosenergia-termelő szektor fennmaradó részének kibocsátása
pedig 467 g CO2/kWh (KCO2,2). Figyelembe véve az atom- és megújuló
energia széndioxid-semlegességét, az
ország területén megtermelt energiára
vonatkoztatott károsanyag-kibocsátási
tényező 233 g CO2/kWh (KCO2,Mo.).
A vizsgálat során a biomasszát széndioxid-semleges tüzelőanyagnak tekintettük. A magyar erőműpark szén-dioxid-kibocsátása a megtermelt villamos energiára fajlagosítva a következő
adatokkal bír: az importenergia kibocsátási tényezője az IEA adatai alapján,
Európa esetén 41,8 g CO2/MJ, amely
150 g CO2/kWh-t jelent.
A Magyarországon felhasznált villamos energia fajlagos szén-dioxid-kibocsátása a hazai és az importenergia részarányának figyelembevételével – utóbbi 31,30 százalék volt 2015-ben.
Elektromos autók

A mai technológia egyelőre nem teszi
lehetővé, hogy az elektromos autók akkumulátoraiban nagyobb távolságok
megtételéhez elegendő energiát tárol-

100 kilométerre fajlagosított szén-dioxid-kibocsátás

junk, ez jelentősen korlátozza e járművek elterjedését. Az akkumulátorok
fejlesztése mellett ehhez az infrastruktúra bővítése is elengedhetetlen lenne.
Magyarországon a töltési nehézségektől
csaknem mentes utazás feltételeit
Budapesten teremtették meg először.
Különbségek adódnak a New
European Driving Cycle (NEDC), illetve a U.S. Department of Energy
(USDE) által közzétett információk
szerint számított elektromos járművekkel megtehető távolságok között.
Ennek oka, hogy amíg az NEDC egy
a gyártó által elvégzett, szabványosított tesztsorozat alapján vizsgálja az
autóval megtehető távolság nagyságát,
addig a USDE oldalán szereplő adatokat a fogyasztók, és nem hivatalos
tesztek során mért értékek szerint tüntették fel. Ez azt eredményezi, hogy
az autók hatótávolsága esetén a gyártói és a fogyasztói adatok között több
tíz kilométeres eltérés is adódhat.
Ezek ellenére a következtetéseink
nem változtak meg, hiszen a „kedvezőtlenebb eset” szerint sem teljesítenek
kevésbé jól az elektromos autók, mint
hagyományos társaik.
Magyarországon napjainkban az
elektromos autók primerenergiaszükséglet szempontjából nem teljesítenek sokkal jobban, mint a fosszilis és
Élet

bioüzemanyaggal üzemelő járművek,
de fontos megemlíteni, hogy ez a különbség a típusok között növelhető a
magyar erőműpark hatásfokának javításával és a szükséges infrastruktúra kialakításával.
Ennek ellenére az elektromos autók jelentősen környezetkímélőbbek. Az E85
keverékkel, illetve tiszta biodízellel működő járművek kibocsátás szempontjából hasonlóan alacsony értékekkel rendelkeznek, mint az elektromos társaik.
Ennek ellenére az elterjedés lehetősége
az első generációs bioüzemanyagok
nagy termőföldigénye miatt csekély.
Az elektromos autók elterjedése – főleg
városi környezetben – megoldást jelenthet több problémára is, segíthet például
a zajszennyezés jelentős csökkentésében és a levegőminőség javításában,
például a szállópor, a nitrogén-oxidok
és egyéb káros anyagok arányának
mérséklésében. Azt is fontos figyelembe venni, hogy az elektromos autók
használata során a felsorolt káros anyagok sem a városokban, hanem az azoktól távolabb eső erőművekben kerülnek a levegőbe. Így megelőzhető lenne
a szmog kialakulása, illetve többek között az azzal járó egészségügyi problémák és a közlekedési korlátozások.
Katona Mihály
Radnai Róbert
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I N T E R J Ú T Ó T H M É R É S Z B É L Á VA L

A Magyar Tudományos Akadémia Budapesten lévő székházában májusban előadóülést tartottak két fiatal tudományterület, a természetvédelmi biológia és a restaurációs ökológia

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

ÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK
TÉRBEN ÉS IDŐBEN
friss fejleményeiről és nemzetközi trendjeiről. A rendezvény
után az egyik szervezővel, Tóthmérész Bélával beszélgettem
a kutatásairól. A Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszékének
tanszékvezető professzora, az MTA és a DE közös Biodiverzitás
Kutatócsoportjának vezetője a rendszerváltás idején neves
nyugati kutatóközpontokban dolgozott, ahol még az angol
királynővel is találkozott.

–Hogyan jutott el a mostani kutatási témájáig?
–Miskolcon születtem és a dédnagymamámmal rengeteget jártunk a
Bükk-hegységben – életre szóló élmények voltak. Biológus szakra felvételiztem a Debreceni Egyetemre,
ahol Précsényi István és Jakucs Pál
akadémikus tanítványa lettem. Doktorálásom után módom volt világot
látni. Először az Amerikai Egyesült Államokban, a Virginia State University-n
dolgoztam, majd az oxfordi egyetem
botanikai intézetében kutattam, ahol
egy nagyon kellemes időszakot töltöttem el. Az vezérelt, hogy modern
szemléletű tudományt csináljak. A
gimnáziumban matematika tagozatos
voltam és egész életemben megmaradt
a matematika szeretete; emiatt is foglalkoztatott a modellezés, statisztika és
a matematika alkalmazása a tudományban; így Oxford után egy évig
dolgoztam Angliában a Rothamsted
Experimental Station-nek, a világ
egyik legrégebbi kutatóközpontjának a statisztikai intézetében. Ez
utóbbit Sir Ronald Aylmer Fisher
alapította, és mai napig az egyik legendás intézménye ennek a szakmá1004
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nak. Ráadásul abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy ekkor volt
az intézmény 150 éves, és az ünnepségek alkalmával Erzsébet királynő
is meglátogatta az intézményt, és én
azon kevesek között voltam, akiket
személyesen bemutattak neki.
– Honnan jött az érdeklődés, hogy
Rothamstedben a statisztikai intézetben dolgozzon?
– A szukcesszió során a növénytársulásoknak a térbeli mintázata, a mozaikossága jelentős összetevője a folyamatoknak. Ennek kapcsán kerültem kapcsolatba a statisztikai modellekkel:
Juhász-Nagy Pál már a ’60-as évek végén hangsúlyozta, hogy az ökológiai
folyamatok lényegi komponense a térbeliség és a mozaikosság. A térbeli
mintázatok a hordozói ennek a dinamikának, és a dinamika visszahat a
térbeli mintázatokra. Ezek nemzetközi szinten is forradalmi gondolatok
voltak. Napjainkban sokan vizsgálják
a térbeli mintázatok és a térbeliség szerepét a növényközösségek dinamikájában és ez meghatározó irányzat a
nemzetközi vegetációtudományi kutatásokban. Több további külföldi tanulmányút után hazajöttem Magyar-
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országra, a Debreceni Egyetemre. A
doktori disszertációm beadása után
hamarosan kineveztek professzornak
az MTA-n, ahol azóta is dolgozom.
– Interjúnk elején említette a szukcesszió kifejezést. Mit értünk ez
alatt az ökológiában?
– A szukcessziókutatás a növény és
állatközösségekben végbemenő változásokkal foglalkozik. A szukces�szió nagyon sokszínű folyamat,
amit sokféle léptékben lehet vizsgálni. Ha például a növényzet változását olyan formában nézzük,
mint egy kertben vagy egy réten,
akkor ezek a folyamatok, a növényegyedek közötti interakciók néhány
centiméteres léptékben zajlanak. Az
egyik növény kiszorítja a másikat; a
hatékonyabb, jobb terjedési stratégiával rendelkező növények elszaporodnak a közösségben. Egy régióban
vizsgálva ezeket a folyamatokat láthatjuk, hogy a táji környezetnek
meghatározó szerepe van a folyamatokban. Folytatva a sort, a szukcessziós folyamatokat egyre növekvő léptékben vizsgálhatjuk, egészen a kontinensléptékekig. Amikor arról beszélünk, hogy egy eljegesedési

nem volt rajta semmiféle
növényzet. Később az egymás után betelepedő növényfajok megteremtették
az utánuk következőknek a
lehetőséget. Ezt a folyamatot végigtekintve egy szukcessziós sorozatról beszélünk, aminek a végén valamilyen záró, klimax-társulás van, például egy erdő.
A szekunder szukcesszióra
jó példák a felhagyott szán- A Mount St. Helens vulkán kitörése 1980. május 18-án
tóföldek és gyümölcsösök.
(ROBERT KRIMMEL (USGS) FELVÉTELE)
Ezeknél egy-egy ember által használt terület a kiindulópont, tént. Jobb esetekben agrárterületeket
ahol szintén elindul a változó nö- hagynak fel, és azokon indul el vavényzet időbeli folyamata. Van te- lamilyen folyamat. De ilyen folyahát egy óriási különbség: a szekun- mat a tarvágott területek spontán
der szukcesszió esetében már vala- beerdősülése is.
milyen emberi tevékenység során – Milyen tendenciák figyelhetők
használt területen indul el a szuk- meg napjainkban a tudományterületen? Milyen társadalmi jelentőségük van ezeknek?
– Egyre jelentősebbek azok a
M1M7
kutatások, amelyeknek a társadalom számára is közvetlen üzenete van. Fontossága és jelentősége
miatt kiemelném a „Restoration
Ecology”-t; még igazán jó maElhagyott
gyar neve sincs. Talán nevezhetkertek
Szomszédok
nénk rekonstrukciós ökológiának
ezt az irányzatot. Ezzel foglalkozik a kutatócsoportom is. TeTemplom
hetséges tanítványaimmal, a
nemrégiben Lendület pályázatot
nyert Török Péterrel, illetve Valkó Orsolyával és Deák Balázzsal
Elhagyott
kertek
és több fiatal kollégámmal dolgozunk együtt ezen a tudományterületen. Orsolya eredményeit
2017-ben a Nők a Tudományban
Kiválósági Díjjal ismerték el. EzekMozaikos terület Budapest nyugati határán. A kép bal oldalán az a gazdagréti panelház látható, ahol a nek a kutatásoknak éppen az a léSzomszédok című sorozatot forgatták (narancssárga nyíl). A kék nyíl „László atya templomát”, a cit- nyege, hogy a szukcessziós folyaromsárga az M1-M7-es autópályát és a Budaörsi utat jelöli. A piros nyilakkal jelölt területeken hétvégi matokat jobban megértve, hatékotelkek voltak, amiket a Fővárosi Tanács a lakótelep építése előtt, az 1980-as évek elején kisajátított.
nyan tudjunk olyan módszereket
Azóta folyik itt a szekunder szukcesszió: a társulás közelít a közeli hegyek természetes növényzekidolgozni, amivel a restaurációs,
téhez. Nemrégiben helyi kezdeményezés indult a terület védetté nyilvánítása érdekében. A jobb alsó természetvédelmi folyamatokat fel
sarokban látható házak helyén 1987-ben még traktorokkal szántottak a Sasad TSZ. munkatársai.
tudjuk gyorsítani, költséghatéko(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
nyabban vagy jobban meg tudjuk
oldani. Kooperációban a világ szának. A szakterületünk „szent tehe- cessziós folyamat. Tehát nem egy mos területén folyó kutatásokban vene” az Egyesült Államok nyugati érintetlen terület a kiindulópont. szünk részt: Magyarországon a Hortorészén található Mount St. Helens Ez éppen azért fontos, mert az em- bágyon, Csehországban a Fehérvulkán 1980-as kitörése. Ott és ak- beri tevékenységnek a hatása na- Kárpátokban, Erdélyben, Németországkor egy igazi primer szukcesszió gyon sokrétűen van jelen a bioszfé- ban, Franciaországban és Angliában
kezdődött el, hiszen a friss vulkáni rában. Rosszabb esetekben valami- végzünk ilyen kutatásokat.
Bajomi Bálint
kőzet teljesen natív, „szűz” volt, lyen kártétel vagy katasztrófa törperiódus alatt vagy után hogyan változik a növényzet, és hogyan vándorolnak északra vagy délre a különböző toleranciával rendelkező növényfajok, akkor ez egy kontinensléptékű folyamat. Engem az vonzott
ebben a közösségek dinamikáját leíró folyamatban, a szukcesszió-kutatásban, hogy ez egy végtelenül sokrétű folyamat, és emiatt nagyon sokféle kutatási lehetőséget rejt magában.
– Mit nevezünk primer és szekunder szukcessziónak?
– A primer szukcessziót olyan esetekre használjuk, amikor egy növényzettel nem fedett területen a
növényvilág megtelepedik, és elkezdi meghódítani. Jó példa erre
egy vulkánkitörés után a láván elinduló folyamat – ez az egyik legszebb példája a szukcesszió-kutatás-
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BESZÉLŐ KÉPEK

40 ÉVES A TIT
BUDAPESTI PLANETÁRIUM

Hazánk egyetlen nagy planetáriumának ünnepélyes felavatására 1977. augusztus 17-én került

sor. A nagyközönség előtt augusztus 20-án nyitotta meg kapuit az ország egyik legfontosabb
csillagászati és űrkutatási ismeretterjesztő intézménye. Az elmúlt négy évtized alatt több tízezer
előadás során mintegy 5 millió látogató csodálhatta meg a 23 méter átmérőjű kupolára vetített
égbolt fantasztikus látványát. Reményeink szerint a közeljövőben korszerűsített épülettel és
egy egészen lenyűgöző modernizált technikával folytathatja munkáját az égbolt színháza.

Az ünnepélyes alapkőletétel résztvevői 1975. május 28-án. Az alapkövet
Ortutay Gyula akadémikus, a TIT akkori elnöke, Vosnyik Gyula kandidátus,
a TIT főtitkára és Osztrovszki György a Planetárium Bizottság elnöke tette le.
A Budapesti Műszaki Egyetem Magasépítési Tanszékének
kollektívája, Lux László professzor és Tömöry Tamás
adjunktus vezetésével elkészítette az épület terveit. Több
helyszíni módosítás után a Népligetben való elhelyezés
mellett döntöttek. A terepelőkészítő munkák 1974
októberében kezdődtek.

Az építési és épületgépészeti munkák
után, 1977 tavaszán kezdődhetett meg a
Zeiss Universal nagyplanetárium műszer
összeszerelése és beszabályozása, amelyen

A planetárium kupolája az előadó szemszögéből. Egy-egy műsor alatt a vezérlőpult több mint

a Zeiss Művek háromtagú szerelőbrigádja fél

150 kapcsolóját kell a megfelelő időben, az előadással szinkronban irányítani. A fények, a hang

évig dolgozott.

és a kiegészítő vetítő berendezések vezérlése is innen történik.
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V É D Ő FA K T O R O K , M E G E L Ő Z É S , M E G K Ü Z D É S , S Z A B A D U L Á S

KIÚT A DEPRESSZIÓBÓL
William Styron „Látható sötétség” című könyvének üzenete szellemi utunk mottója: „A depresszió
egyetlen megváltó kegyelme, hogy legyőzhető”. A Nobel-díjas író hatvan éves korában megjárta a
depresszió poklát. Könyve e betegséggel való küzdelem optimista üzenete, minden sorstársát az
eredményeket ígérő megbirkózásra buzdítja. Ez a szemlélet vezet bennünket is a szabadulás lehetőségeinek, útjának követésében, megnyitva a tudományok hiteles üzenettárát, mitévők legyünk, hogy
elkerüljük a fenyegető depressziót vagy meghaladjuk azt.
A depresszió szemléletében
1.
az egészségpszichológia és a
rész pozitív pszichológiai paradigmaváltás hozott jelentős fordulatot. Az új „pozitív” szemléletmód a
betegségre és előidézőire irányuló
hangsúly helyett a védőfaktorokra,
az egészségben tartó és az egyensúlyi
állapotot megőrző, fenntartó tényezőkre, ekképp a megelőzés lehetőségeire irányul. Melyek azok a fizikai
önvédelmi, önerősítő módok, lelki
küzdőképességek, emberi kapcsolati
tényezők, és az egyéni határokon kívüli, afölötti erőrendszerek, ame-

lyek felismerésével és alkalmazásával
megakadályozható a depresszió kibontakozása, illetve lehetővé válik
az eredményes megbirkózás, kiszabadulás? A megelőzési tennivalók ismeretének követelményét ma az
„egészségtudatosság” fogalmában
ragadhatjuk meg.
Sajátos, hogy a pozitív pszichológia egyik vezető képviselője éppen
az a Martin Seligman, akinek a depresszió „tanult tehetetlenség” modelljét köszönhetjük. Ebben a modellben mutatott rá elsőként a cselekvési
akadályozottságnak, a beszorultsági
Élet

helyzetek sorozatának a cselekvést
bénító, végül apátiába és önfeladásba torkolló következményeire. Ketrecbe zárt kutyákat menekülés képtelen helyzetükben sorozatos áramütésnek tett ki, majd egy idő után
kinyitotta az ajtót a szabaduláshoz a
számukra. A kutyák azonban a sok
hiábavaló próbálkozás után már
nem is menekültek, apatikusan alávetették magukat az áramütéseknek. Hová lett az életvédelmi, menekülési ösztön? Az állatok feladták
a reménytelen küzdelmet. A kísérletnek az emberi létezésre átvihető
és
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súlyos tanulsága, hogy mi, emberek
is apátiával, beletörődéssel, önfeladással, reménytelenséggel reagálhatunk a megoldhatatlan, ámde ismétlődő, kimerítő stresszhelyzetekre (distresszekre). A stresszre adható
ősi „üss vagy fuss” válasz emberi
szinten nem megoldás. A sorozatosan meghiúsult törekvések, főként
a visszafordíthatatlan, vagy ilyennek megélt veszteségek által előálló
tehetetlen beszorultság végterméke
lehet az az állapot, amely – az előzőekben már felsorolt tényezők sajátos mintázatú összefonódásaképpen – kiváltja a depressziós választ.
Az emberi lény összetett rendszert
alkot, a biológiai-testi, a lelki, a kapcsolati és a létfilozófiai (létezés-tudatosító, egzisztenciális, spirituális)
szintek egysége. Ezért a betegségekben – így a depresszióban is – e szintek zavarai, sérülései sajátos arányú
okképző mintázatban részt vesznek.
Előző írásainkban már megvilágítottuk ezt az oki-előzményi sokféleséget. Megismerhettük, hogy a szomatikus létezési szinten a genetikai
diszpozíció (5-HTTLPR rövid allélja), az ideg-ingerület átvivő anyagok
sajátosságai (monoamin elmélet), valamint az örökletes temperamentum-vonások a veszélyeztető oki
összetevők. A pszichikus, lelki szinten az „elviselhetetlennek” megélt,
visszafordíthatatlan veszteségek, az
aktivitással befolyásolhatatlan „vereséges” helyzetek. A felnövekedés során az egyént érő lelki sebződések,
elhanyagolás, kötődés és szeretethiány, abúzusok, verés, ridegtartás. A
szocializáció útján a fejlődés kriti1008
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kus, szenzitív szakaszaiban a kedvezőtlen kapcsolati, kötődési minta bevésődése, a bizonytalan kötődésformák imprintingje, a szülőktől eltanult, átvett viszonyminták, a függési
hajlam, szorongásosság lehet hajlamosító tényező. A családrendszer
szempontjából a szerepek egybefolyása, elmosódottsága, szimbiotikus ös�szeolvadások, a határok gyengesége,
egymás intimitásába átjárások jelenthetnek veszélyt. Kognitív deficitként
a ruminációs és tépelődési hajlam, a
gondolkodás ’minden vagy semmi’
típusa, a túl általánosító, „agyaló”
munkamód, az automatikus negatív gondolatok, az önleértékelések,
az önkényes következtetések, a
pesszimista beállítódás mutatkozik
jellemzőnek. Gyenge vagy hiányos
a sebző helyzetekkel való megküzdés képessége, viszont jellemző a
múltba ragadó, a történéseket negatív módon értékelő,
jövőkép nélküli, örömképtelen életérzés.
Az egzisztencialista pszichológia, Viktor Frankl,
Irvin Yalom és a humanisztikus lélektan doyenje, Abraham Maslow nyitott rá a negyedik (személyes filozófiai,
spirituális) létszinten szerveződő, igen nagy erejű
depressziogén hatások felismerésére. Bebizonyosodott,
hogy a személyes (perszonális)
létsík felett az extraperszonális
(sajátmagára reflektáló, azaz
önreflektív, tudatosan a sorsáról, élete értelméről gondolkodó ember) létdimenzió-
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jának működése és ennek szerepe nagyobb, mint korábban véltük. Viktor
Frankl saját koncentrációs tábori élményeinek példájával (is) bizonyította, hogy az élet értelmének hite, a
„van kiért élni” érzése, a jövőre irányulás (finális tényező a determináló
tényezők mellett), az élet a megőrzésének „akarása” minden más erőt
felülmúl. „Akinek van miért élnie, az
szinte minden ’hogyant’ elvisel” –
mondta. Maslow rendszerében az
extraperszonális
dimenzió
„transzperszonálisként” jelenik meg,
és magába foglalja az ember saját
egyedi
meggyőződésrendszerét
(Belief) a létezésről, életről-halálról, a
„nagy Egészhez” tartozásról. Az ember hitélete (nem a vallásira redukált
hit, hanem általánosabban a valóságmagyarázati és értelmezési módja), a
személyiség értékvilága, etikai állásfoglalása magát az emberi minőséget
tükrözi. Mindezeket a „boldogságpszichológia”, avagy a tudományos
emberközpontú egészséglélektan már
úgy fogalmazza meg, mint követelményt: a jólléthez, jó életminőséghez
szükségünk van saját személyes filozófiára, határozott élettervekre,
irányválasztásra, etikára, célokra,
mert „amelyik hajó nem tudja a célt, annak soha nincs jó széljárás”. Ma már az
egészséglélektani és boldogságpszichológiai felfogás szerint a hit képessége, azaz a remélt dolgok bizonyosságának meggyőződése az ember
kvázi lelki gerince, a reménység pedig ennek naponta és ismétlődően
működtetett „izomzata”. De csak ak-

kor funkcionál jól, ha intencionális,
vagyis a személyen (saját magán) túlmutató, céltárgya van, azaz van kiértmiért élnünk, van értelmesnek hitt célunk és számunkra fontos, élő szeretetkapcsolatunk.
Nyilvánvaló, hogy a depressziós emberben lezáruló életszeretet, jövőkép,
célkitűzés és akarás, valamint az élete
értelmébe vetett hit megingása vagy
összetörése, a kiért-miért túlélés vágyának széthullása, a remény elapadása éppen az egzisztenciális, avagy spirituális létdimenzióban jut a legerőteljesebben kifejezésre. Ily módon a nemlét, a „semmi”, a halál már-már a
vágyott megnyugvás ígéreteként válhat vonzóvá a depresszióban szenvedő
ember számára.
A depresszió, mint gyakorisága révén népegészségügyi probléma nem teszi kizárhatóvá a tágabb oki tényezők köréből a szociológiai dimenziót sem. A
közgazdász Merton (2016)
által leírt anómia jelenségére
és ennek jelentőségére kell
utalnunk. Anómia állapotában az egyén elveszti az életiránytűjét, hitét és reménységét abban, hogy ura tud
lenni saját életének (koherencia érzés), hogy önerőből képes kedvező változás
elérésére. Elveszti hitét a törvények
általi védelemben, elvesznek a garantált biztonságok, a közösen képviselt,
stabil értékek, etikai relativizmust tapasztal (a közjó helyett a szubjektív
érdekek hatalmával találkozik). Nem
tud eligazodni, nincsenek fogódzók,
hogy mi a jó és a rossz, a lehet és nem
lehet. Megszűnik a társadalmi közbiztonság, kiszámíthatatlanná válik
a jövő, és az élet olykor már értelmetlennek tűnik az egyén számára.
Kopp Mária a „magyar lelkiállapot”
vizsgálataiban mutatott rá az
anómiának a társadalmi méretű depresszióval való összefüggésére.
Ha az eddigieket összegezzük, akkor kiviláglik, hogy a megelőzési és
segítési lehetőségek minden (biopszicho-szociális és spirituális-egzisztenciális valamint tágabb társadalmiszociológiai) létsíkon lehetségesek. A
megelőzéshez szükséges egészségtudatosságért pedig mindannyian felelősek vagyunk.

Ha e felelősség szellemében a továbbiakban az emberi rendszerszinteken végighaladunk a legáltalánosabbtól az
egyedi genetikáig, akkor a szociológiai
dimenzióval kell kezdenünk. A depressziót provokáló anómia létrejötte olyan világjelenség, amely a
konzumizálódó, teljesítmény – és pénzközpontú világ torzképződménye. Ha
a legfőbb érték a pénz, az élet értéke és
értelme lesilányul, eldologiasodik. Az
emberi viszonyokra is áttevődő elidegenedés a kapcsolatokban is alattomos
észrevétlenséggel teszi az egyént elhasználó, felhasználó, kihasználó és eldobó
„embergéppé”. Antidepresszív hatású
csak a pénztőkével szemben erőt, hatalmat nyerő társas-kapcsolati és társadalmi tőke lehet. Ez pedig a „boldogság-

GDP” mértékének növelésével, össztársadalmi célkitűzéssel érhető el. Az
altruista, segítőkész magatartás elvárt
viselkedési normaként uralkodása, az
elesettebbek megsegítése, a szubszidiaritás és szolidaritás, az éltető közösségek
erősítése lehet antidepresszáns társadalmi szintű védelem.
Az egyén univerzumán belüli legfelső, extra- vagy transzperszonális dimenzió szempontjából az egyéni meggyőződések identitás-koronáját a személyes életideológia, a hit jelenti. Ez
olyan szilárd meggyőződések belső
építménye, amely az alapvető emberi
értékekre épül, akár evolúciós, akár teremtésalapú világmagyarázat áll ennek
talapzatában. A boldogságpszichológia
ma már „receptszerűen” kínálja a „boldogságfokozó tényezők” kultiválását, a
hála, embertársi szeretet, tisztelet, megbocsátás, céltudatosság, jövőkép építés,
optimizmus, derű, konfliktuskezelési
módok, együttműködő kommunikáció, elköteleződni és felelősséget vállalni
Élet

tudás „tréningjét”. Ez pedig már az iskolai szocializáció során a nevelés-oktatás részévé tehető és ebben áll a nemzedéki egészség-prevenció felelőssége. Az
ember képes megtanulni az optimizmust, az életbátorságot, a szívósságot, a
lélek erőinek még a végső reménytelenségben is megtartó mozgósítását, sőt a
végtelenre nyitott kogníciót is, amikor
a kétségbeesést elengedve bizalommal
rábízza magát az egyén a spirituális
meggyőződése szerinti magasabb erőkre. Ekképp a meditáció, ima, a hitélet
gyülekezeti, közösségi művelése mind a
megelőzés „lelki edzésének” része lehet, de a depresszióból is hatékony kivezető erő.
A szociális életszíntéren éppen segítő
közösség, a társas támasz coping, a társkapcsolati tőkénk legfőbb értéke. A stresszel való megküzdésre
már nem képes, a depresszióban
felőrlődő vagy működésképtelen lelkiállapotban a társ, a barátok, együttérző reakciói trambulin (feldobó) effektust képesek létrehozni, az önpusztító
erőket is megállíthatják. A különféle segítőakcióval támogató, támasz adó, szeretetet sugárzó környezet a létezésünk
kvázi lelki energiatöltője,
amelyből időről-időre feltankolhatunk és életerőre kaphatunk. Az ember, mint veleszületetten társas lény kapcsolatérzékeny.
A társ respiratórikus szükséglet, olyan
fontos, mint a légvétel. A másik ember a magány oldásának gyógyszere.
A zárt világába visszasüllyedő, szorongó, dermedt lelkiállapotú depressziósnak ezért „orvosság” a gondoskodó támogatás érzése. Az önzetlen, önkéntes (altruista) segítséget adó
ember mintegy az élet értelmének
üzenetét fejezi ki a depressziósnak.
Nem véletlen, hogy William Styron
könyvének utolsó mondata így szól:
„Megkockáztatnám a véleményt, hogy
sok esetben lenne elhárítható a depres�szió katasztrofális végkifejlete, ha olyan
támaszra lelnénk, aki egy személyben
dadus, anyuka, vigasztaló papnő, függésünk biztonsága, mindenek felett bizalmasunk, akinek bölcsessége messze
felülmúlja az orvosét”.
Bagdy Emőke
(Következik négy hét múlva: A depres�sziós megsegítése)
és
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

AMERIKAI–MAGYAR
TALÁLKOZÓK A XX. SZÁZADBAN
Magyarország földrajzi fekvése, területi nagysága és lakosságszáma miatt sohasem játszhatott meghatározó szerepet az amerikai külügyi gondolkodásban. Ettől függetlenül is érdekes annak felidézése, hogy mely amerikai elnökök jártak Magyarországon, és melyik magyar állami küldöttségek jutottak el az Egyesült Államokba a XX. században. Tény viszont, hogy 1990 után a magyar miniszterelnökök többségét fogadta az aktuális amerikai elnök, továbbá valamennyi amerikai elnök eljutott hivatalos minőségében Magyarországra 1989 óta.

T

örténetileg visszatekintve a republikánus Theodore Roosevelt, az USA 26. elnöke (1901-1909)
volt az első amerikai elnök, aki Magyarországon
járt. Elnöksége után 1910-ben, európai utazása keretében magánemberként töltött el néhány napot Budapesten. Meglátogatta a város nevezetességeit és múzeumait,

Richard M. Nixon
Theodore Rosewelt és
Aponyi Albert találkozója
Magyarországon
1911 májusában

második világháború hajnalán, 1937 és 1940 között.
John kétszer is meglátogatta az apját, és második utazása
során Magyarországra is eljutott.
Magánemberként jutott el Budapestre 1963 tavaszán Richard M. Nixon is, aki hat esztendővel később a 37. elnök
lett a Republikánus Párt színeiben. A demokrata
Jimmy Carter 1977 és 1981 között volt
az Egyesült Államok 39. elnöke. Elnöksége után pedig a legaktívabb
közszereplő maradt az összes korábbi
elnökhöz viszonyítva. Az emberi jogok szószólójaként sokáig járta a világot, 1994-ben Észak-Koreában járt,
2002-ben első elnökként Kubába is
ellátogatott. A Habitat for Humanity
International nevű nemzetközi szervezetnek a hátrányos helyzetű rétegek
lakáshoz jutatása érdekében szervezett
egyik akciója során pedig 1996 augusztusában Vácon 10 faház egyikéa budapesti piacon árusokkal beszélget
nek, a 8-as számúnak az összeszerelésében személyesen vett részt. Ezzel elnökségének időpontjához képest ő volt
sorrendben a 4. elnök, aki hazánkba
látogatott.

Kisebbé vált világ
találkozott Kossuth FeÁllamfői minőségében az első amerirenccel és Mikszáth Kálmánnal, akinek korábkai elnök idősebb George Bush személyében (1988-1992) járt Magyarorszában olvasta Szent Péter
gon 1989. július 11-13. között. Sőt, azesernyője című könyvét.
óta kétszer is visszatért és 2001-es látoAz egykori „cowboy”
gatásakor a Magyar Köztársaság
meglátogatta a bábolnai
Érdemrend nagykeresztje kitüntetésméntelepet is, ahol egy
újszülött csikót neveztek Jimmy Carter és felesége 1996-ban Vácott járt, ahol részt ben részesült. Bush továbbá 1990 okvett a Habitat for Humanity International elnevezésű
tóberében fogadta Antall József miel róla.
ökumenikus keresztény lakásépítő szervezet akciójában
niszterelnököt, 1991 augusztusában
A második amerikai elnök, aki szintén nem hivatalosan érkezett hazánkba, pedig telefonon tárgyalt vele a Gorbacsov ellen szerveJohn F. Kennedy volt. Az USA 35. Demokrata Párti el- zett államcsíny kapcsán. A demokrata Bill Clinton
nöke kiváló nevelésben részesült. Apja, a milliomos Jo- (1992-2000) szintén államfőként jutott el Magyarorseph Patrick Kennedy nagy-britanniai nagykövet volt a szágra, ráadásul kétszer is. Egyrészt 1994-ben részt vett
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az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet budapesti tanácskozásán, 1996-ban pedig a Taszáron állomásozó, IFOR kötelékben boszniai békefenntartóként
szolgáló amerikai katonák bázisán tett villámlátogatást.
Közben magas szintű állami küldöttségek tárgyaltak az
Egyesült Államokban is. Clinton 1998. október 7-én fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.
George W. Bush (2000-2008) is járt Magyarországon
hivatalos minőségében. 2006. június 22-23-án látogatásá-

A Szent Korona hazatérése

1945 után a Nagy Ferenc miniszterelnök vezette magyar
kormányküldöttség 1946. június 8. és 25. között tárgyalt
az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. Az út
eredményeként az USA lehetővé tette a nyugatra hurcolt magyar javak, így a Nemzeti Bank aranykészletének hazaszállítását is. A következő kapcsolódási pont
1978 januárjában történt. Ekkor a Parlament kupolatermében Cyrus Vance amerikai külügyminiszter ünnepélyes keretek között visszaadta a Szent Koronát, a koroGeorge W. Bush
názási palástot, az országalmát és a jogart Magyarországnak. A nemzeti ereklyék 1945 után kalandos úton
magyarországi
kerültek az amerikaiak birtokába. A szovjetek térnyerélátogatásán
se és demokrácia eltiprása miatt azok visszaszolgáltatáSólyom László
sára nem volt hajlandó az Egyesült Államok, és az ameköztársasági elnökkel
rikai álláspontot osztotta a magyar emigráció
nagyobb része is. A
„detente”, vagyis az enyhülés jegyében azonban
Carter elnök 1978-ban
annak ellenére a visszaadásuk mellett döntött,
hogy az 1977 novemberében történt képviselőházi meghallgatáson a
magyar szervezetek és
személyek többsége az elGrósz Károlyt, az MSZMP egykori főtitkárát Amerikában
len foglalt állást. Ugyanfogadta Reagan elnök 1989 júliusában
akkor Nagy Ferenc egykori miniszterelnök, Varga Béla a nemzetgyűlés hajdani
elnöke és Kovács Imre író is a visszaadás pártján állt. Az
Bill Clinton
író úgy érvelt, hogy „a korona többet használ a népnek,
1996-ban a Taszáron
mint a kommunista rezsimnek, a reményt erősítve benne,
állomásozó,
hogy sorsa jobbra fordul”.
IFOR kötelékben
Nagy Ferenc 1946-os útját követően 1989 júliusában
boszniai
járt újra magyar miniszterelnök Amerikában. Grósz Kábékefenntartóként
rolyt, az MSZMP egykori főtitkárát fogadta Reagan elszolgáló amerikai
nök, továbbá tárgyalt üzletemberekkel, a Világbank és a
katonák bázisán
Nemzetközi Valutaalap vezetőivel és a magyar emigrátett villámlátogatást
ció tagjaival is. A főtitkár-miniszterelnök ráadásul igen
újszerű üzeneteket küldött haza. Lehetségesnek mondta,
hogy külföldi cégek 100 százalékos tulajdonnal alapítsanak vállalatokat hazánkban. Nagy Imrét illetően pedig
val tisztelgett az 1956-os forradalom 50. évfordulója előtt. lehetőnek tartotta, hogy a család kérése esetén végső
2006. június 23-án a Citadellán megemlékezett a forra- nyugalomra helyezik hamvait, sőt az egypártrendszer
dalomról és természetesen vezető magyar politikusokkal fenntartását sem tartotta alapvető fontosságúnak, bár a
is találkozott. Kíséretében felesége, Laura Bush mellett az politikai pluralizmust annak keretei között is lehetségesamerikai külügyminiszter-asszony, Condoleezza Rice is nek vélte.
ott volt. Barack Obama (2008-2016) nem járt MagyarorKitekintés és Hruscsobák
szágon, utóda viszont telefonon már a hivatalba lépését
követő hónapokban kapcsolatba került a magyar minisz- Magától értetődően a nagy figyelmet a szintén igen ritterelnökkel. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a hideg- ka amerikai-szovjet kétoldalú találkozók kapták a hiháború utáni korszakban Magyarország integrálódott a degháború éveiben. Noha később Brezsnyev és Gorbanagy nemzetközi védelmi jellegű és politikai szervezetek- csov is járt hivatalos úton egy-egy alkalommal az Egyebe, amelyekben az Egyesült Államok szövetségese is lett. sült Államokban, egy szovjet pártfőtitkár látogatását
A telekommunikáció és a közlekedés fejlődése révén övezi mítosz, ez pedig Hruscsov 1959. szeptemberi útja.
egyébként is „kisebbé” vált a világ, így tulajdonképpen Nyikita Sz. Hruscsov szeptember 15-én, két nappal a
természetes, hogy a személyes találkozókra is jóval gyak- szovjet űrhajózás újabb sikerét követően érkezett az
Egyesült Államokba. Vendéglátóinak annak a műholdrabban kerül sor, mint 1990 előtt.
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nak a kicsinyített modelljét hozta magával, amely éppen
akkor érte el a Hold felszínét. A tíznapos tartózkodás
során a szovjet delegációt szinte mindenütt tartózkodóan fogadták. A diktátor ellátogatott az IBM-hez, egy
iowai kukoricafarmra, acélipari üzemekbe. Találkozott
az ipar és a szakszervezetek képviselőivel. A szakszervezettekkel való találkozás éles összecsapással fejeződött
be, mert a Német Demokratikus Köztársaság és Magyarország kapcsán felmerült sztrájkjoggal és a szabadságjogokkal kapcsolatban hűvösen, elutasítóan nyilatko-

Hruscsov az 1960-as ENSZ-közgyűlésen

zott Hruscsov. Az ipar és bankok képviselőivel történő
megbeszélések oldottabb hangulatúak voltak. Hruscsov
egyszerre volt érdekes és veszélyes figura az amerikaiak
szemében, ám vitalitásával és érdeklődésével fokozatosan megnyerte a közvélemény szimpátiáját. Látogatása hírére egyébként a Wall Streeten
emelkedtek a tőzsdeárak. A nagy találkozásra szeptember 25-én került sor Eisenhower elnökkel, az elnöki nyaralóban, a Maryland államban található Camp Davidben, az elnök nyári rezidenciáján. Összességében azonban nem került sor látványos
közeledésre, amitől a németek
és a franciák
Hruscsov-baba
egyébként nagyon tartottak, attól félve, hogy a
színfalak mögött „lepaktál” egymással a két
szuperhatalom.
Hruscsov és az amerikaiak kapcsolatához
tartozik még egy híres momentum, ami egy
esztendővel később történt. Az 1960-as
ENSZ-közgyűlésen Hruscsov ugyanis szintén nagy feltűnést keltett, amikor október 13-án levette
az egyik cipőjét és azzal kezdett kopogtatni az emelvényen. A napirenden lévő kérdésekben, így főleg a leszerelés terén nem sikerült eredményeket elérni, de az amerikai átlagpolgárt ez már nem is izgatta annyira. Az
amerikaiak üzleti érzékét viszont jól jellemezte, hogy
néhány nappal az ominózus eset után Hruscsov-babák
(„Hruscsobák”) jelentek meg az amerikai üzletekben,
amelyek felhúzva cipővel verték az asztalt.
M aczák M árton
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Tisztelt Élet és Tudomány Szerkesztősége!
A 2017. május 12-i számukban érdekes
cikket közöltek Hollósi Gábort tollából
a magyar-csehszlovák határrendezésről. Egykorú térkép mutatja a Macskalyuki-bányákat, amely kedves túraterepem, ezért néhány gondolattal kapcsolódnék a cikkhez
A magyar tárgyalók nemigen gondolták 1952-ben, hogy ennek a tájnak más gazdasági és kulturális hasznosítása is lehetséges lesz napjainkra. A 2000-es években közös magyarszlovák együttműködéssel létesült a Novohrad-Nógrád
Geopark, amely mára kedvel kirándulócélponttá vált.
A trianoni határrendezés következtében Somoskő község
magyar területre került, de a vár már Csehszlovákia része lett.
Sok évtizeden keresztül a várat és a falut drótkerítés és kapu
választotta el, amelyet mára lebontottak, de a kapuoszlopok
még megvannak. Először 1977-ben jártam a várban: ekkor
már csoportosan, személyi igazolvánnyal és idegenvezetővel
megtekinthető volt. A csehszlovákok a romos várat felújították, tornyot és tetőt építettek rá, de az egykori idegenvezető
sejtelmes megjegyzése szerint “Egyesek azt mondják, a vár tornya
Magyarország felé dől”.   Az egykorú térképen az új bányákkal
jelölt helyről ered a Somoskői-patak, amely észak felé folyva a
vár keleti oldala mellet ér szlovák területre. A szlovák neve
Bukovinsky potok, magyarul most már Sátormegi-pataknak
hívják. Nagyon tiszta vizű, megél benne a foltos szalamandra,
a zöld levelibéka, a gyepi béka és a folyami rák is. A bazaltömléstől a patakhoz egy kiépített szerpentines turistaúton kön�nyen lejuthatunk.
A Macskalyuki-bányához is turistaút vezet, részben az egykori iparvasút nyomvonalán, amelyen gőzmozdony vontatta
csillékkel szállították a bazaltkövet a magyarországi feldolgozóba. A környékbeli bányákból származó bazaltból építették
a budapesti és a bécsi macskaköves utcákat. Talán ezért hívják a macskakövet macskakőnek? A Macskalyuki-bánya közelében álló kilátótoronyról kitűnő panoráma nyílik a
Somoskői-vár északi oldalára, a bazaltömlést erdő takarja a
vár alatt. A Somoskői- és Salgóvár közötti utat Petőfi Sándor
gyalog tette meg 1845-ben, erről útinaplójában is beszámolt
és ez ihlette a „Salgó” című elbeszélő költeményének a megírására is. És még egy kulturális vonatkozás: Salgóbányán töltötte gyermekkorát Zenthe Ferenc, a Nemzet Színésze.
Az egykori Nógrádvidéki Kőbányák R.T. területén van a Középbánya tava, néhány évvel ezelőtt a média beszámolt róla,
hogy a tóban medúzák vannak. Ezt akkor én is láttam, de sajnos
2-3 éve eltűntek. Szintén ezen a területen többen láttak medvenyomokat, illetve medvét, amely országos hír volt.
A Gortva-patak egyik forrásvidéke az egykori Salgótarjáni
Kőszénbánya R.T. területén található, itt a felszínen helyenként
még szénkibúvást is láthatunk. A patak átmegy Szlovákiába,
Tajti község a trianoni döntés következtében Csehszlovákiához került, míg a tőle 1-2 kilométerre lévő Cered faluja Magyarországon van. A két település között évtizedeken keresztül nem volt határátkelő, a rokonlátogatást csak több tíz kilométeres kerülővel oldhatták meg a hozzátartozók, amely eset
nem volt egyedi a határ menti települések történetében.
A táj, a környék gyönyörű, sok látnivalóval és történeti emlékkel, mindenkinek kitűnő élményt jelenthet a meglátogatása.
Üdvözlettel:
Győri László (Salgótarján)

TÁRGYAK
ORVOSTUDOMÁNYI
– TÖRTÉNETTEL
TÖRTÉNETEK

A LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐ

F

estői környezetben, a József-hegy aljában, a Margit híd budai hídfőjétől északra találjuk a mára már legendássá vált Lukács fürdőt.
Számos bővizű hévforrás tör itt felszínre, amelyek vizét már a római
időktől kezdve ismerték és hasznosították.
A honfoglalás korában a Felhévíz nevű települést találhatjuk ezen
a területen (ez az elnevezés maradt fenn a mai kerület nevében is).
Szentháromságról elnevezett templomát és a hozzá tartozó földeket III.
Béla királyunk gyógyítással foglalkozó ispotályos lovagoknak adományozta, akik itt kolostoraik és kórházuk mellett már fürdőt is létrehoztak. A feltörő
vizeket tavakba vezették, így jött létre a Malom-tó, a mai Frankel Leó út
hegy felőli oldalán, és egy nagyobb tó
a dunai oldalon. Buda fürdőközponttá
(KÉPEK: BLAHÁK ESZTER,
válásának azonban a török kor adott
SEMMELWEIS
nagy lendületet. A Malom-tó melletti fürdőt
ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)
Szokolu Musztafa pasa az 1500-as évek
közepén bővíttette ki, a fürdők mellé derviskolostorok épültek és ekkor építtették
az 1541-ben itt elhunyt, szentéletű dervis,
Gül Baba sírja fölé a türbét. Az 1500-as
évekből fennmaradt leírások szerint
a díszes fürdőházban 32 melegvizes
fürdőben lehetett megmártózni, melyben
a környékbeli szőlőművelők fejig merülve
élvezhették a gyógyhatású vizet, alig 10
lépésre a Duna partjától.
A hőforrások által táplált tavak vizei
fürdés mellett a középkor folyamán több
malmot is hajtottak, a legjelentősebb
közülük az a lőpormalom, amelynek
négy saroktornyos, téglalap alakú, mas�szív falakkal körülvett épületét még láthatjuk az 1860-as években Budapestről készült metszeteken. Ekkor a Lukács
és Császár-fürdő még egy telephez tartozott, amely, akár csak Buda és Pest
többi fürdője a Kincsár kezelése alatt állt a törökök kiűzése után. A Lukács
fürdőt a kincstártól 1884-ben vásárolta meg Palotay Fülöp.
Így írnak a telepről 1886-ban Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban
és képben című 21 kötetes ismeretterjesztő műben: „A Császár-fürdő
tőszomszédságában, tőle délre van a Lukács-fürdő. 1884-ig kincstári
birtok volt, azóta a Palotai-család tulajdona. Az ország-út a fürdőtelepet két részre osztja. A József-hegy alatt van egy nagy vízmedencze,
neve „Malom-tó” (régebbi irodalmi adatok szerint „halas-tó”), állítólag Musztafa basa alkotása. A tó vizének hőmérséklete 24.6–29° C.
között váltakozik; ha a Duna vize magasan áll, hőmérséklete 3–4°
C.-al is emelkedik. Néhány növénytani nevezetessége van e tónak.
Partján tenyészik a Sium angustifolium; a benne levő köveken fedezte
föl Heufler lovag a más helyütt ismeretlen Anhaltia flabellum nevű
algát, de leghíresebb arról, hogy újabban ismét díszeleg benne a
Nymphea thermalis, mely egy időben teljesen kipusztult belőle.
A fürdők a Lukács-fürdőnek a Duna felől fekvő részében vannak
s a férfi- és női uszoda és a zuhanyok víztartója a „Malom-tó”. A
Lukács-fürdőnek tizenegy forrása van; hőmérsékletük 26.5–58.8° C.

Szilárd alkatrészekben leggazdagabb az I. „ivó-kút”, mely
Molnár János elemzése szerint
1.000 súlyrész vízben 0.8184
súlyrész szilárd anyagot tartalmaz; hőmérséklete 58° C. E
forrásokban is van kéntartalmú
gáz föloldva. A Lukács-fürdő
vízbősége a fürdőtulajdonos
állítása szerint 24 óra alatt
36.800 köbméter. A Lukácsfürdő az utóbbi évek alatt nagy
átalakuláson ment keresztül. Gőzfürdővel, uszodákkal
bővítették; az elektromos és
massage gyógyítás módszerét
is alkalmazzák; iszap-fürdőjét
berendezték téli használatra is,
és emeltek a Duna-parton egy
kétemeletes palotát, melyben a
fürdővendégek lakást, étkező,
társalgó és szórakozó helyeket
együtt találhatnak. A palota földszintjében a régi fürdők megmaradtak, de csínnal át vannak
alakítva. E telepnek fölemlítést
érdemlő különlegessége iszapfürdője. A fürdő tojásdad alakú; hossza 30, szélessége 18 méter. Vize
némely helyen 27° C., másutt 35° C. s a keleti részén 60° C. A tó körül
138 külön zárt fürdő van a tóba nyíló kijárással úgy, hogy a kinek tetszik,
kimehet a tóba is.”
1893-ban a fürdőt részvénytársasággá alakították és a gyógyulni vágyó
betegek részére a kor legmagasabb szintű ellátását biztosították. Ekkor
kapta a fürdő a Szent Lukács Gyógyfürdő nevet. A Gellért fürdő felépítéséig a Lukács volt a város legmodernebb és legtöbb látogatót vonzó
gyógyfürdője, ezt bizonyítják azok a mai is látható márványtáblák, amelyeket a világ minden tájáról érkezett hálás betegek helyeztek el a fürdő
falán. A fejlesztés folyamatos volt a századforduló idején is, 1904-ben
készült el az a palackozóüzem, amelyben a Kristály gyógyvizet palackozták. A méltán világhírűvé vált Kristály-forrás vize meszes, hidrokarbonátos szulfát tartalmú gyógyvíz, melyet szénsavval dúsítva hoztak forgalomba. A víz fogyasztását gyomor és bélbetegségek, gyomorsavtúltengés
valamint vesemedence hurutok esetén javasolták.
A Lukács fürdő a kezdetek óta nem csak a gyógyulni vágyók célpontja,
hanem fontos városi találkozóhely is. Számos közéleti személyiség, írók,
költők látogatták, látogatják a kertjét, medencéit. Irodalmi alkotások sora
idézi fel az ott töltött időket.
A Lukács fürdő és a Kristályvíz történetéhez kapcsolódó tárgyi emlékek
a Semmelweis Múzeum „Alkotó elmék, gyógyító orvosok. Innovatív
medicina” című időszaki kiállításában tekinthetők meg 2017 őszéig.

Scheffer Krisztina
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

3
1–3. Pataki Béla (Budapest) – Tárlat Tihanyban –
A képeket tegnap (júl. 17.) készítettem a félsziget nyugati
peremén, a Gurbicsa-tetőn düledező esőbeállónál.
Kabócák lárváinak levetett gúnyái. A hátukon látható
a hasadás, amelyen át kibújtak belőlük. Meglepett, hogy
a függőleges deszkák felületén így megmaradtak,
nem potyogtak le. Több is volt, a legjobb állapotban
lévőkből fotóztam a telefonommal, miközben harsogott
az erdő a kabócakoncerttől.

1

M

űalkotásokkal van tele a világ, csak körül
kell határolnunk érvényességi tartományukat. A rajzórákon még azt tanultam, hogy a két
kezem terpesztett mutatóujj-hüvelykujj-derék
szögeiből összeillesztett téglalap Kukucska Kerettel Keresgéljem a Kompozíciókat. Ma erre a
KKKK, vagy 4K (esetleg K4) funkcióra többnyire
a telefont használják. Latolgatható, hogy a faerezet vonalrendszeréből mennyi legyen a képben,
hogy az ötvösékszerszerű bábhéj is érvényesüljön, ellenpontozva a göcsörtöt, miközben a kitinpáncél hasítéka a fa repedését visszhangozza, elvégre Tihanyban vagyunk.
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A deszkabódéból átmegyünk a barlangcella kísértetéhez. Az „olyan mint” fantáziajáték pedig
továbbvezet a Balaton híres félszigetéről a Duna
híres szigetére. A csodaszarvas kísértetével kísérletezhetünk: nem sejtelmesebb-e, ha lemondunk
a színről?
Erőlködhetnék, hogy a képeket összekötő as�szociációk szálaiból egységes csomót hurkoljak,
de felesleges; a tárlatot egységesíti, hogy mindegyik Kiállítója Először Látogat Lapunkba, a manapság oly divatos betűszó műfajával: mindegyik
KELL.
H. J.

4

5

4–5. Szabó Imre (meranalapitvany@vipmail.hu) – Felneszelt

SZABÁLYOK

– A fotót még évtizedekkel ezelőtt diára készítettem a gemenci erdő
Veránka szigetén, ahol még a faágak is szarvast formáznak

6–7. Tihanyi Péter (fotonzoo@gmail.com) – Kísértetcella –
Szeretem a Tihanyi-félszigetet. Meglátogattam az ősi földvár alatti oldalban
a mesterséges kialakítású remetebarlangokat.
Ahogy kinéztem az egyik ablaknyíláson, a fény-árnyék játékának
köszönhetően megjelent egy férfiprofil.
Bízom abban, hogy Önök is látják.

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva
élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet
jpg formátumban küldje az eltud@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben
mondja el, amit a felvétel körülményeiről és a témáról közlésre érdemesnek tart. A beküldő jutalma a „kiállításban”
megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

7
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,

Megoldás: kalap

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

(szalmakalap, kalapács)

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

2. fejtörő – Mándy Dávid Gergő feladványa

mas. A megoldásokat jövő heti számunkban

Megoldás: 47

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

(A számsor mindig a számjegyek összegének értékével nő.)

ményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Mándy Dávid Gergő feladványa

3. fejtörő – Dobróczy Viktor feladványa
Megoldás:

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A zöld mezőtől indulva,
majd a vonalak mentén
haladva, mindegyik betűt
legalább egyszer érintve
egy feltalálónk nevét ol
vashatja össze. Ki ő?
Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Szabadtéri kultúrhely:
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Vadító piros

A színek puszta jelenléte, látványa hatással van
élettani működéseinkre és lelkiállapotunkra,
sőt viselkedésünkre is – méghozzá igencsak
észrevehető módon. Nézzük most meg az
egyik leghatásosabb szín, a piros két „lélektani
árnyalatát” két kísérlet segítségével. Mindkét –
egymástól egyébként függetlenül publikált –
kutatást az életszerű, ötletes kísérleteiről ismert
francia pszichológus, Nicolas Guéguen végezte
munkatársaival.
A borravaló lényegesen befolyásolhatja a
felszolgálók jövedelmét, ezért sokszor vizsgálták
már, mitől függ, hogy a vendégek mennyi extra
pénzt adnak. Zavarbaejtő módon a borravalónak
eléggé kevés köze van a pincérek nyújtotta
szolgáltatás minőségéhez; a kutatások rendre azt
igazolják, hogy a külsődleges tényezők a
meghatározók. Ezek között kiemelt szerepe van a
felszolgáló fizikai vonzerejének – igaz, csak a
férfivendégek esetében, akik a szép pincérnőknek
bőkezűbben osztják a borravalót. Kínos, de a
kutatók egyértelmű összefüggést találtak például
a pincérnők mellbősége és a borravaló mennyisége
között, de a szőkére festett haj, valamint a hajba
tűzött virág is megnöveli a férfiak nagylelkűségét. Guéguen
és munkatársai feltételezték, hogy a ruházat színe sem
mellékes. Kutatásukban 11 pincérnőt kértek fel
segítőtársnak, ők a vizsgált időszakban mindig azonos
fazonú, de időről időre eltérő színű – fekete, fehér, piros,
sárga, kék és zöld – pólóban végezték munkájukat. Hat hét
alatt, 722 vendég viselkedésének megfigyelése alapján
egyértelműen kiderült, hogy ha a pincérnők piros pólót
viseltek, sokkal gyakrabban kaptak borravalót, ráadásul
alkalmanként is jóval többet, mint amikor más színű trikó volt
rajtuk. Guéguen és munkatársai szerint a jelenség oka
egyértelműen az az egyébként többször bizonyított jelenség,
hogy a nők vörös ruhában, vagy akár csak piros színű
környezetben is vonzóbbnak tűnnek. A nagyobb női vonzerő
pedig – mint tudjuk – nagyobb borravalót eredményez.
Ám a piros szín szó szerint is megdobogtatja az emberek
szívét: sokszor megfigyelték, hogy piros színű környezetben
a vérnyomás megemelkedik, akárcsak a légzésszám vagy a
pislogás gyakorisága, s emellett az ember műszerrel mérhető
módon izzadni kezd. Mindez egyet jelent: izgatottságot!
Vajon ez a reakció befolyásolja a viselkedést is? Guéguen és
munkatársai egy kissé „szemtelen” módszerrel kerestek
választ erre a kérdésre. Beépített emberük mindig azonos

Izgató vörös (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

típusú, de más-más színű – fekete, fehér, piros, kék vagy
zöld – autóval ragadt be a közlekedési lámpánál, vagyis
amikor a jelzés zöldre váltott, „elfelejtett” elindulni. A
kutatók két embere egy közeli padról figyelte a
fejleményeket. Egyikük stopperrel mérte, hogy a
lámpaváltás után mennyi idő telik el, míg a kísérleti autó
mögött várakozó, a haladásban akadályozott sofőr
valamilyen jelzést ad. A másik megfigyelő azt jegyezte föl,
hogy a vezető a dudálást vagy a villogást választotta-e.
Nos, a hatás egyértelmű volt: ha piros színű autó volt a
„bűnös”, akkor a feltartott sofőrök sokkal hamarabb döntöttek
úgy, hogy cselekszenek, ráadásul lényegesen nagyobb arányban
választották a mindenki szerint agresszívebb jelzésnek számító
dudálást. Vagyis szinte biztosra vehető, hogy a piros színű
autó látványa megnövelte mind a férfiak, mind a nők
agresszivitását. Guéguen és munkatársai megjegyzik, ez
látszólag ellentmond a korábbi kísérlet eredményének, mely
szerint a piros fokozza a vonzerőt. Lehetséges azonban,
hogy a piros szín nem konkrét – pozitív vagy negatív –
érzelmeket vált ki belőlünk, hanem valamiképpen feldúlja
nyugalmunkat, és egyszerűen csak szélsőségesebb
cselekvésekre készteti az embert.
M annhardt András

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Új papagájfaj
a Yucatán-félszigeten

iguel A. Gómez Garza ornitolóM
gus a Mexikó délkeleti részén
elhelyezkedő Yucatán-félsziget egy

elhagyatott részén tett látogatást
2014-ben, és itt botlott bele olyan
papagájokba, melyek színmintázata
minden eddig ismert fajtól eltérő
volt. A tanulmány, mely a PeerJ folyóiratban jelent meg nemrégiben,
új fajként jelenti be ezeket a madarakat, melyekre jellemző, hogy alakjuk, színmintázatuk, hangjuk és viselkedésük eltér más fajokétól. A tanulmány sok más papagájjal összehasonlítja az újonnan felfedezett
madár fenti tulajdonságait.
Az új papagáj, az Amazona
gomezgarzai, melyet kékszárnyú
amazonnak neveznek, mivel fedőtollai elsődlegesen kékek, jellegzetessége pedig az egyedülálló zöld

Regenerálható a szív?

mikor Mark Martindale elhatározA
ta, hogy kinyomozza az olyan
izomsejtek evolúciós eredetét, mint

amelyek például a szívünket alkotják,
akkor valószínűtlennek tűnő helyen
kezdte a keresést: olyan állatok génjeiben, melyeknek nincsenek izmaik
és szívük.
A Proceedings of the National Academy
of Sciences című folyóiratban megjelent tanulmányban az University of
Florida kutatói arról számolnak be,
hogy olyan gént találtak az izom és
szív nélkül élő tengerirózsa bélrendszerében, mely ember és más állatok
esetében a szívizomsejtek létrehozásáért felelős. A tengerirózsa furcsa teremtmény, mert különleges képességgel rendelkezik: ha sok darabra vágják, minden egyes darab regenerálódik, és új állatként él tovább.
Miért regenerálódik a tengerirózsa,
az ember pedig miért nem képes
erre? Amikor a tengerirózsa „szívgénjeinek” működését elemezték, a
kutatók különbséget találtak azon a
téren, ahogy ezek a gének egymással
együttműködnek, ami magyarázatul
szolgálhat a regenerációs képességre,
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korona. A többi amazon
papagáj esetében a korona
kék. A kékszárnyú amazon a
Yucatán-félszigeten ugyanazon a helyen él, mint a
yucatáni amazonpapagáj
(A. xantholora) és a fehérhomlokú amazon (A.
albifrons nana), de nem kereszteződik velük.
Az új faj rendkívül egyedülálló jellemzője a hangja, mely hangos, éles, rövid, ismétlődő és monoton. Sokkal inkább egy
karvaly hangjára emlékeztet, mint az eddig ismert
papagájok énekére. A szótagok hosszabbak, mint
más amazon papagájok
A képen az új amazonia-faj, a kékszárnyú amazon hímje látható.
(TONY SILVA FELVÉTELE)

mondta Martindale, az University of Florida biológiaprofesszora, a Whitney Lab
for Marine Bioscience, St.
Augustine vezetője. Hozzátette, hogy a kutatás eredménye segít majd, hogy a humán gének között lehetővé
váljon a kommunikáció, így
javul a képességünk a szívbetegségek kezelésére és a regeneratív gyógyítás gyorsítására.
„Kutatásunk azt mutatja,
hogy ha többet tudunk annak
logikájáról, hogy hogyan beszélgetnek egymással azok a gének, melyek a szívizomsejtek
keletkezését befolyásolják, akkor talán lehetséges lesz ember
esetében is az izomzat regenerálódása” – mondta Martindale.
Ezek a „szívgének” hozzák A kutatók a képen látható tengerirózsa (Nematostella
létre a gerincesekben és a le- vectensis) génjeit vizsgálták. A tengerirózsa a korall
gyekben azt, amit a mérnökök és a medúza rokona, és egy külső bőrből áll, mely
csalánozósejtekkel van felfegyverezve,
zárt huroknak neveznek, ami
és egy üres, csőszerű bélből.
azt jelenti, hogy ha egyszer a
(FOTÓ: WHITNEY LAB FOR MARINE BIOSCIENCE)
gének be vannak kapcsolva,
akkor egymással kommunikálva nem
A tengerirózsa embriókban azonban
képesek a szív egy részét újra növesz- nem léteznek zárt hurkok. „Ez a felfedeteni, vagy adott sejteket más funkci- zés magyarázatul szolgál arra, hogy a
ókra felhasználni.
tengerirózsában a bélrendszer sejtjei, me-
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esetében. Repülés közben a madár
hangos, rövid, éles, ismétlődő hangot
hallat, viszont ha a a madár ülő helyzetben van, a hangja lágyabb és
hosszabb.
A kékszárnyú amazon olyan rajokban él, melyek kevesebb, mint 12
madárból állnak. A párok és az utódaik általában együtt maradnak, és
megkülönböztethetők a csoporton
belül. Mint az amazona nemzetség
minden tagja, ez a madár is növényevő. Magvakat, gyümölcsöket, virágokat és leveleket fogyaszt, melyeket a fák koronaszintjén talál.
A mitokondriális DNS-elemzése
azt mutatta, hogy a kékszárnyú
amazon 120 000 évvel ezelőtt jelent
meg az A. albifrons populáción belül. Ez idő alatt a csoport eléggé különbözővé fejlődött ahhoz, hogy
úgy fajnak lehessen tekinteni.
Jelenleg nincsen környezetvédelmi program, mely védelem alá helyezné az új papagájt, pedig kis
egyedszáma és ritkasága miatt védettnek kellene nyilvánítani.
Forrás: PeerJ

lyek »szívgéneket« fejeznek ki, miért
tudnak másfajta sejtekké változni, például olyan sejtekké, melyek a sérült testrészek regenerálásához szükségesek” –
magyarázta Martindale.
A kutatás alátámasztja azt a feltevést, hogy a kifejezett izomsejtek,
melyek az állatok nagy részénél megtalálhatók, egy olyan kétfunkciós bélszövetből emelkedtek ki, mely felszívó
és összehúzódó tulajdonsággal is rendelkezett. És bár egy tengerirózsa bélszövetei nem úgy festenek, mint egy
szív, mely dobog, valójában lassú, ritmikus, perisztaltikus hullámzást végeznek, hasonlóan az emberi emésztőrendszerhez.
Martindale elmondta, a kutatók
arra a feltevésre jutottak, hogy az
első állati izomsejtek nagyon is szívszerűek voltak. „Azt gondoljuk, ezek
a gének régóta léteznek, megelőzték a
mozgékony izmokat, melyek a csontvázunkon találhatók.”
A kutatás előrehaladtával lehetségessé válhat, hogy a tudósok rávegyék az izomsejteket arra, hogy
különböző típusú, új sejtekké váljanak helyreállítás céljából, akár szívizomsejtekké is.
Forrás: Floridai Egyetem

Amitől végleg
elpusztulna a Föld

gy Földünkbe becsapódó aszteroiEgónkat
da teljesen összeroncsolná bolyés azonnal megölné az álla-

tok millióit. A cunamik, a földrengések, valamint a Nap nagy mértékű sugárzása terméskieséshez és
tömeges kihaláshoz vezetne, mely
még katasztrofálisabb következménynek bizonyulna.
A hatvanöt millió évvel ezelőtt
Földünkbe csapódó meteorit a
fajok 75 százalékát pusztította el.
Egy új tanulmány szerint bolygónk
megsemmisüléséhez egy olyan erős
asztrofizikai eseményre lenne szükség,
melynek hatására az óceánjaink szó
szerint felforrnának, írta a www.
sciencemag.org. A magas hő és
a kozmikus sugárzás ugyanis
még a medveállatkák számára is
barátságtalanná tenné a Földet,
pedig ezek a valaha felfedezett
legnagyobb tűrőképességű élőlények.
„A megjelent tanulmány fontos kérdést
vetett fel – Mennyire rugalmas az
élet? Erre pedig egy kiváló számítással
válaszoltak, mely megadta a
Föld óceánjának felforralásához
szükséges energia mennyiségét” –
mondta Joshua Winn, a Princeton
Egyetem exobolygókkal, vagyis
Naprendszeren kívül elhelyezkedő
égitestekkel foglalkozó szakértője – „Ez
az energiamennyiség pedig hatalmas.”
A kutatók először kiszámították az
energiafogyasztás mértékét, melynek
során az összes földi víz 100 Celsiusfok fölé emelkedne. Ez 6-szor 1022
joule-t jelent, mely körülbelül 100szor több, mint az emberek egész éves
energiafogyasztása, vagy az űrsiklók
működtetéséhez szükséges energia
billiószorosa (1015 joule). Hasonló
mennyiségű energia felszabadulásával
jár egy Vesta vagy egy Pallas méretű
aszteroida becsapódása, de egy
szupernóva vagy egy szétrobbanó
csillag is akkora robbanásnak számít
a világűrben, mely a Földön akkora
pusztítást okozna, hogy a bolygó akár
teljesen megsemmisülhetne.
Ezek közül azonban egyik esemény
lezajlása sem valószínű. „A megfelelő
méretű aszteroidák ugyan léteznek, de nem
a Föld felé irányulnak” – mondta Avi Loeb,
a Harvard Egyetem asztrofizikusa„Bár a szupernóva által felszabadított hő
elpárologtathatja a Föld összes vizét, egy
ekkora robbanásnak a bolygónkhoz nagyon

közel kell lejátszódnia.” Összességében
tehát közel nulla esély van arra, hogy egy
szupernóva robbanás akkora távolságon
belül történik, mely képes eltávolítani a
földi tengereket és óceánokat.
A kutatók mikroszkóp alatt vizsgálták
a medveállatkákat, melyeket korábban
272 és 150 Celsius-fokos melegben
tartottak. Ezek az állatok képesek
még akkor is életben maradni,
amikor már minden más kihalt. A
medveállatkák napokig élhetnek
a világűr vákuumában. Képesek
megmaradni az óceán fenekén és
kibírják az ember számára halálos dózist
jelentő sugárzást is, ugyanis egy eddig
még ismeretlen mechanizmusnak
köszönhetően képesek saját DNSeik javítására. A parányi élőlények

Kevés az esély arra, hogy egy bolygónkba
csapódó aszteroida törölje el a földi életet
(FORRÁS: ZLOYEL/ ISTOCKPHOTO)

azonban víz nélkül képtelenek túlélni
a hosszabb ideig tartó súlyos hő és
kozmikus sugárzást, vagy az űrben
töltött végtelen időt.
„A megállapítások nemcsak a földi életre
korlátozódnak, ugyanis a vizsgálatok
információt adhatnak a Földön kívüli
civilizációt kutató szakemberek számára”
- mondta David Sloan, az Oxford
Egyetem kozmológusa- „A további
vizsgálatok kiterjeszthetik azokat a
helyeket, ahol a földi élet nyomait
keresik.” Ennek az az oka, hogy
bolygónk legerősebb élőlényei – mind
a medveállatkák, mind a hasonlóan
szélsőséges körülmények között élő
egyéb mikroorganizmusok – képesek
túlélni a legnagyobb katasztrófákat
is, beleértve a globális felmelegedést
vagy a nukleáris háborúkat. „Optimista
véleményem van az életről” – mondta
Loeb – „Ezek a mikroorganizmusok talán
képesek lesznek túlélni minden olyan
hibát, amit mi, emberek a politikában
elkövetünk.”
Forrás: Harvard Egyetem
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Hangyamód járj,
tovább élsz….

túlélésért folytatott harc sokszor
A
érdekes megoldásokat talál. A
védekező mimikri az adaptív evolúció egyike ezeknek. Valójában rejtőzés, mellyel az állat a környezetébe
olvad, így csökkentve a predáció
esélyét. Az angliai nyírfaaraszolók
ipari melanizációja ennek szép példája. Az ipari forradalommal a sötétebb színváltozatok terjedtek el, hiszen a szennyezett nyírfakérgen
őket kevésbé vették észre. A Batesféle mimikri a farkasbőrbe bújt bárány esete: egy ártalmatlan faj egy
másik, mérgező vagy veszélyes fajt
utánoz, így tartván távol a ragadozókat. Az ártalmatlan zengőlegyek,
amelyek színezete és külseje megtévesztésig hasonlít a mérgező fullánkú darazsakéhoz, így járnak el.
A Cornell Egyetem nemrégiben
végzett vizsgálata rávilágított arra,
hogy ez a fajta mimikri a viselkedés

Ahol a tenger pandája él

z UNESCO keretén belül műköA
dő Világörökségi Bizottság
(World Heritage Committee) a Krak-

kóban tartott 41. ülésén értékelte a Kaliforniai-öböl természetvédelmi területeinek és szigeteinek védettségi státuszáról
készült jelentést. Az említett
területek és szigetek 2005ben kerültek fel a világörökségek listájára. Mexikó e zónája 244 szigetet, sziklaszigetet és part menti területet
foglal magába.
A Világörökségi Bizottság
elismerte, hogy a mexikói
kormány minden létező
erőfeszítést megtesz, hogy
megmentse a kaliforniai disznódelfint, és ezért
egyhangúan úgy határozott, hogy
elhalasztja azt a javaslattételt, mely
az említett területeket az UNESCO
veszélyeztetett világörökségeinek
listájára tenné fel. Mindazonáltal
úgy döntöttek, hogy egy máso1020
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szintjén is működhet. Nagysebességű kamerával vizsgáltak külöböző
ugrópókfajokat. A felvételek elemzése során kiderült, hogy bizonyos
fajok veszély esetén nem ugranak,
hanem hangya módjára közlekednek. Futnak, időnként meg-megállva, mint a szagnyomot követő
hangyák. Az ugrópókok ilyenkor
első pár lábukat felemelik, mintha
csápjaik lennének. A megtámadott

ugrópók egyetlen eszköze a menekülés. A hangyák szervezett kolóniában élnek, hangyasavval és rágókkal felvértezve. Nem véletlen, hogy
a támadó a pókot részesíti előnyben. Hangyának látszani nagy
előnyt jelent.
Jó színésznek lenni tehát nemcsak az
emberek között éri meg, hanem az állatvilágban is.
Bilkó Ágnes

dik, a Világörökségi Központtal és
a Nemzetközi Természetvédelmi
Unióval közös missziót indítanak
2017 év végén, hogy újraértékelhessék a mexikói kormány nemzeti stratégiáját a világ legkisebb cetfaja, a

sodort totoaba halat halászták, melynek uszóhólyagja a tiltott kereskedelmi cikkek listáján az egyik legdrágább tétel, mivel Kínában különleges gyógyhatást tulajdonítanak
neki. Mindezen túl a Világörökségi
Bizottság kiemelte annak
fontosságát, hogy Kína és az
Amerikai Egyesült Államok is
szilárdan támogassa Mexikó
erőfeszítéseit, elkerülve a
totoaba fogyasztását és illegális kereskedelmét, ily
módon további esélyt adva a
tenger pandájaként is emlegetett disznódelfin túlélésének, mi több, állománya gyarapodásának.
Tény, Mexikó példa nélküli
erőfeszítéseket tett a kaliforniai disznódelfin kipusztulásának elkerülésére azzal,
hogy betiltotta a kopoltyúháló használatát, ezenkívül fokozottan üldözte a totoaba illegális halászatát a
Kaliforniai-öbölben és a Kaliforniai
Disznódelfinek Rezervátumában.
(www.greenfo.hu)

kaliforniai disznódelfin megmentésére. A csak itt élő, mára mindössze 30
egyedből álló faj érdekében ugyanis
teljes körűen betiltották az öbölben
a kopoltyúháló használatát. Ez utóbbival az ugyancsak a kihalás szélére
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KERESZTREJTVÉNY
Öveges József, a népszerű fizikatanár mérhetetlen természetszeretetét bizonyítja az e heti keresztrejtvényünk soraiban szereplő mondása is (vízszintes 1., függőleges 16. és 29.). Jó fejtést!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22-es számunkban elkezdődő 12
hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi
– helyes sorrendbe rakva – a 150 éve született magyar utazó, Ázsia-kutató nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Öveges József gondolatának kezdete. 9. Könnyűfém rövid neve. 10. Miloš Forman rendezte filmmusical. 11. Üdülő része! 12. Iskola, röv. 14.
Ijed, riad. 16. Vivátoz. 18. Zell am ...; osztrák üdülőhely.
19. Azonos római számok. 20. Rendszertani fogalom;
genus. 22. Ritka, Bécsben! 26. Soha, németül. 27. ...
baba; keleti mesealak. 28. A germánium vegyjele. 30.
Numero, röv. 32. Van rá mód. 34. Torokgyulladás. 37.
Rács mögött ül. 38. A világért se! 39. „Menyegzőváros”
a Bibliában. 41. Líbia NOB-jele.
FÜGGŐLEGES: 1. Gyerünk már! 2. Köddé válik. 3. Friss szőlőlé. 4.
Költői sóhaj. 5. Egyetemi szervezeti egység. 6. Üde, szép (vidék). 7.
Közepes termetű, vörösessárga szőrű, eredetileg patkányfogásra kitenyésztett kutyafajta. 8. Friss, hamvas. 13. A pintyfélék közé tartozó
piros begyű énekesmadár. 15. Csapat, az angolból átvett szóval. 16.
A gondolat folytatása. 17. Növényi forrázat. 21. Magyar Tudományos

Akadémia, röv. 23. Korábbról való. 24. Kettőzve: a pekingi olimpia kabalapandájának neve. 25. Ellenőr, röv. 29. A gondolat harmadik, befejező része. 31. A bibliai Júda egyik fia, ékes írásmóddal! 33.
Csendes. 35. Tagadószó. 36. ... Sothern; USA-beli színésznő. 40.
Középen odaütő! 42. ... Roma; olasz sportklub.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „A semmiből egy új, más világot teremtettem.” (Bolyai János)
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten
Következő vizsgaidőpont:

2017. szeptember 30.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28.

Megjelent
a Temészet
Világa
augusztusi
száma

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Közlekedési Kitekintő
Milyen menüt rendelhettek egy
korabeli angol vonaton? Hogy
nézett ki az első berlini villamos
vagy egy osztrák, esetleg orosz
szolgálati sapka? Többek között
ezekre a kérdésekre is választ
kaphat a BKV Zrt. legújabb, tizenkét országon átívelő,
nemzetközi összefogás eredményeként megvalósult időszaki kiállításán a budapesti Földalatti Vasúti Múzeumban.
A Keréknyomok –
Külföldi Közlekedési
Kitekintő című egyedi tárlat több jelentős európai közlekedési vállalat történeti értékeiből is ízelítőt ad, ezen felül
Ausztrália és Brazília közlekedésének múltjába és jelenébe
is bepillanthatnak az érdeklődők. A kiállítás október 31-ig várja az érdeklődőket.

Elismert művész
Harminc alkotást láthatunk a
két világháború közti időszak
ünnepelt festőjétől, AbaNovák Vilmostól "Színek
és színek megint" címmel a székesfehérvári Csók
István Képtár új kiállításán.
A helyszínválasztás érdekessége, hogy az épület tervezésekor a
képtár emeleti kiállítótermét Aba-Novák Magyar–francia történelmi kapcsolatok (1937) című, a párizsi világkiállításon Grand
Prix-vel jutalmazott pannója méretéhez igazították.
A Szent István Király
Múzeum tárlatára főként magángyűjteményekből érkeztek a modern magyar képzőművészet, különösen a monumentális
festészet
egyik fontos képviselőjétől a műalkotások,
amelyek a kiállítótér
mindkét szintjét megtöltik. A földszinten tájképeket, illetve életképeket láthatnak a látogatók a művész családjáról, a cirkuszról és népéletből merített jelenetekről, az emeleten pedig olaszországi tartózkodása
idején festett műveit és korai tájképeit nézhetik meg.
Aba-Novák Vilmos rövid élete során komoly szakmai sikereket aratott és nagy nemzetközi ismertségre tett szert. 1932ben a padovai Egyházművészeti Kiállításon aranyérmet, az
1937-es párizsi világkiállításon Grand Prix-t nyert, az 1940-es
Velencei Biennálén pedig nagydíjat kapott. A harmincas évek
közepétől Székesfehérvártól is kapott egyházi és állami megbízásokat, az ő szekkója díszíti például a Városháza emeleti
részét, a Nemzeti Emlékhelyen pedig a Szent Istvánmauzóleumot. A tárlat október 29-ig látogatható.
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Bánsághy Nóra rovata

Mindennapok Afrikában
Emlékeim Zambiáról címmel
nyílt kiállítása Jeřábek Milan állatorvosnak, aki több éves zambiai
tartózkodásának emlékeit hozta
el a látogatóknak.
Dr. Jeřábek Milan 1932-ben született Prágában. Miután elvégezte tanulmányait a Kassai Állatorvosi Főiskolán 1961ben, állatorvosként helyezkedett el Szlovákiában. 1977ben nyitotta meg rendelőjét állami kerületi állatorvosként
a zambiai Kalomo-ban, majd később a helyi agrárvállalkozók részére dolgozott. Csaknem tíz évig tartó zambiai
munkásságát pontosan harminc évvel ezelőtt fejezte be,
amikor visszatért Szlovákiába.
A tárlaton a látogatók megismerhetik a világ e részének
természetét, életvitelét, szépségét és egyedi varázsát. A
gyűjtemény a helyiek ízlése és szemlélete szerint díszített,
mindennapi használati tárgyakat, hangszereket, szobrokat, öltözeteket és fegyvereket vonultat fel, amelyek természetes anyagokból – fából, szárított tökből, bőrből,
különféle növények szárából –, valamint fémekből készültek. Az autentikus tárgyakat fényképek is kísérik,
melyek bemutatják az afrikaiak mindennapi életét és a táj
varázsát, de betekintést engednek a szerző szakmai tevékenységébe is. A kiállítás november 15-ig tekinthető
meg a Füleki Vármúzeumban.

Nehezített terep
Magyar mindennapok Kárpátalján címmel fotókiállítás
nyílt Budapesten a külgazdasági és
külügyminisztérium épületében.
Mohai Balázsnak, az MTI/MTVA
fotósának képei Beregszászon
és környékén készültek az elmúlt hónapokban, és
a létminimum alatt élő gyerekek életébe engednek
betekintést.
A képek a Kárpátaljai Református Egyházkerülethez
tartozó, szinte kizárólag magyarok lakta településeken,
Asztélyon, Beregardón, Bulcsúban, Dédán, Kígyóson,
Macsolán és Makkosjánosiban készültek, ahol mintegy
350–400 gyermek él a létminimumon vagy alatta. A megnyitón Mohai Balázs, az
MTI Hemző Károly- és
Junior Prima díjas fotográfusa kiemelte: komoly problémát okoz
Kárpátalján, hogy családja eltartása érdekében sok szülő kénytelen távol, leginkább
külföldön dolgozni. A fotós megjegyezte: a rendkívül
nehéz körülmények ellenére erős közösségeket talált
az anyag gyűjtésekor, az ott élő emberek mindent megtesznek, hogy biztosítsák az alapvető szükségleteket gyerekeiknek.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
A lelkes hegedűs és a hegedű
lelke

Idősebb Reményi Mihály 1890-ben
alapította hangszerkészítő cégét
Budapesten a Király utcában. Instrumentumai világhírű művészek kezében öregbítették nevét a világban. A
család az ötvenes évek végén vándorolt ki Kanadába. Reményi Mihály, a
Remenyi House of Music vezetője, a
magyar tradíciókat a XXI. században
is sikeresen kamatoztatja.
Hazánk első földtani térképe

220 éve, Londonban jelent meg
Robert Townson, angol világutazó híres útikönyve, melynek melléklete
hazánk első, nagyobb területet ábrázoló, színezett földtani térképe.
Alapjául egy szintén kiemelkedő jelentőségű munka szolgált: Korabinszky János Mátyás 1791-ben megjelent, hazánk gazdasági és természeti
viszonyait bemutató térképe.
A léghajó magyar feltalálója

A közhiedelemmel ellentétben a
könnyűfémből készült léghajót, a világ első héjszerkezetű, kormányozható légi járművét nem Ferdinand
von Zeppelin gróf találta fel, hanem
egy magyar technikus. Schwarz
Dávid megtervezte és el is készítette
ötletét, ő építette meg az első ilyen
járművet.
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A hátlapon

A „Kristály” szobor
A Duna jobb partján számos bővizű
forrás fakad, amelyek három fürdőt
látnak el meleg, kénes összetételű
gyógyvízzel. Ezek egyike a Lukács
Gyógyfürdő, amely a XIX. század végére nőtte ki magát a város egyik legnagyobb fürdőhelyévé. A fürdőkúrák
mellet e források vizét ivókúra céljára is
alkalmazták, és a kezdetektől igény
mutatkozott arra, hogy a vizet ne csak
a helyszínen, hanem otthon is fogyasztani lehessen. Így a XX. század elejére
már számos palackos víz közül választhattak a gyógyulni vágyók. Talán az
egyik legismertebbé a Lukács fürdő
Kristály forrásvize vált, amelyet szénsavval dúsítva árusítottak Kristályvíz néven. A XIX. század vége óta palackozott gyógyvizet a Lukács Fürdő Vállalat
1905-ben védjegyeztette, a csatos üvegben árult forrásvíz hamarosan a hazai
forgalom bővülése mellett a külföldi,
többek között az amerikai piacokon is
megjelent. Ennek a víznek a reklámarca
lett az a hölgy, aki kezében pohárral hirdeti a Kristályvíz kiváló tulajdonságait.
Az újságokban megjelenő nyomtatott
reklámok mellett szobor formájában is
testet öltött a pécsi Zsolnay gyár jóvoltából az 1910-es évek elején. A valószínűleg fajanszból készült reklámszobor magas, karcsú nőalakot ábrázol, jobb vállára
omló haja és esélyi ruhája szélfútta, bal
kezét csípőjén tartja, jobb kezével ivópoharat emel a szájához. Talpazatán a
„Kristály” felirat olvasható. A szobor
több változatban maradt fenn: legelegánsabb a tiszta hófehér, minden színezék nélküli, de ismerünk aranyra színezett hajú nőalakot és színes ruhát viselő, vörösesszőke nőt ábrázoló szobrot is.
A képen ábrázolt darab anyagvizsgálata eddig nem történt meg, további kutatások folynak annak kiderítésére, milyen anyagból készült a Lukács fürdő
Kristályvizét halhatatlanná tevő
műalkotás.
Szöveg: Scheffer K risztina
Kép: Blahák Eszter
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